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Vägen bort från kvinnovåldet- tre män berättar om sin förändringsprocess 
Marie Andreas 
 
ABSTRAKT  
 

Syftet med studien var att undersöka vad som får män som brukar våld mot sin kvinnliga 
partner att motivera sig att få professionell hjälp, samt att påbörja och fortsätta ett fö ränd-
ringsarbete. De frågeställningar som använts handlade om hur männen hittar motivation, vad 
som gör att de vill förändras, vad i den professionella relationen de tycker är positivt respekti-
ve negativt för förändring samt vad i deras övriga tillvaro som hindrar eller främjar föränd-
ring. För detta användes en kvalitativ metod som bestod av halvstrukturerade intervjuer med 
tre män som gick i ett behandlingsprogram via frivården efter att ha utövat våld i nära rela-
tion. Det insamlade materialet strukturerades upp i teman som var centrala i männens berättel-
ser och som kunde kopplas till syftet. Resultatet analyserades med hjälp av ett ekologiskt sy-
stemteoriperspektiv samt begrepp från generell systemteori och socialpsykologi. Vidare jäm-
fördes männens utsagor med resultat av tidigare forskning på området. Det visade att männen 
främst såg sin partner och barn som skäl att förändras. Det visar också att olika situationer 
som de upplevde som krisartade gjorde att de hittade motivation att acceptera hjälp. Vidare att 
ansvarstagande för sina handlingar, kommunikation och empati har stor påverkan på att hitta 
motivation och att förändras för de tre männen. 
 

Nyckelord: förändringsarbete, motivation, kvinnomisshandel, ekologisk systemteori, 
kommunikation, IDAP, behandling 
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Inledning 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som under de se-
naste årtiondena rönt allt större uppmärksamhet. Dock är mörkertalet för dessa brott stort vil-
ket gör att det är svårt att mäta det faktiska våldet (Nilsson, 2004, s. 65-83). Som en följd av 
detta har lagstiftningen rörande problemet stramats åt. Sedan 1982 lyder exempelvis misshan-
del på enskild plats under allmänt åtal, vilket betyder att anmälan av brott kan göras av utom-
stående och inte bara av kvinnan i egenskap av offer för handlingen. 1998 tillkom bestämmel-
sen om kvinnofridskränkning, vilken berör övergrepp och kränkningar av män mot kvinnor 
som de har en nära relation med (Nilsson, 2004, s. 65-83). År 2005 gjordes 24 100 anmäl-
ningar som rubricerades som kvinnomisshandel (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2006-05-
20). Våld som utförs av bekant gärningsman anmäls i lägre utsträckning än våld som begås av 
en obekant gärningsman. I en undersökning från år 2002 visade resultatet att endast mellan en 
fjärdedel och en femtedel av det våld som utförs i nära relation i hemmet anmäldes till poli-
sen, mörkertalet kan därför säga vara stort (Nilsson, 2004, s. 65-83). 

Det finns flera för socialt arbete tungt vägande skäl att uppmärksamma det våld som sker i 
denna privata sfär. Det är ett problem av stor omfattning som borde engagera samhället att 
skapa effektiva behandlingsmetoder för män som utövar kvinnovåld (Dobash, Dobash, Cava-
nagh & Lewis, 2000, s. 2). Samhället tjänar på att behandla män på ett effektivt sätt eftersom 
kostnaderna för att hjälpa utsatta kvinnor får effekt på hela samhället. Även om det går att se 
män som enbart förövare är frågan om det är tillräckligt för att åstadkomma en positiv föränd-
ring. Är det konstruktivt att enbart fokusera på att straffa män som misshandlar i nära rela-
tion? Om mannens attityder finns kvar efter avtjänat straff, kommer våldet och hoten i stor 
utsträckning att upprepas (Dobash et al., 2004, s. 8-9). Isdal (2000, s. 222) skriver att ensid iga 
krav på enbart hårdare straff och effektivare polis och rättssystem tvärtom motverkar syftet att 
utrota kvinnovåldet. Att fler insatser inriktas på kvinnorna avhjälper därför inte det primära 
problemet, nämligen männens sätta att agera (Dobash et al., 2000, s. 4). 

För att arbeta mer långsiktigt med problemet är det nödvändigt att forskning måste göras 
på hur män som slår och brukar annat kontrollerande beteende resonerar om sitt sätt att agera. 
De flesta studier ger dock röst åt antingen de utsatta kvinnorna eller de professionella som 
arbetar med målgruppen, men det är även viktigt att skärskåda de fall med våldsamma män 
som har varit lyckosamma. Utifrån kunskapen som deras berättelser ger, kan det bli lättare att 
förstå hur de i en behandling ska bemötas så att bästa möjliga förändring kan nås (Dobash et 
al., 2000, s. 12; Isdal, 2000, s. 153). 

Flera verksamma forskare inom området eftersöker mer kvalitativa undersökningar och 
studier som undersöker vad som faktiskt ger positivt resultat i förändringsarbete av män som 
brukar våld i nära relationer (Dobash et al., 2000, s. 153; Edleson & Eisikovits, 1996, s. 160; 
Lee, Sebold & Uken, 2003, s. 218; Scott & Wolfe, 2000, s. 840). Den kvalitativa studie som 
ligger till grund för denna rapport finner sin plats inom forskningsområdet mot bakgrund av 
en sådan efterfrågan och vad männen själva definierar som verksamt för att upphöra att bruka 
våld och kontroll i nära relationer till kvinnor. Sådan forskning behövs för att legitimera fram-
tida insatser mot våld i nära relationer (Dobash et al., 2000, s. 6). 

I denna rapport kommer tidigare forskning att utgöra ramen för förståelsen av insamlad 
data. Resultatet kommer att sättas in i det sammanhang som utgör den rådande diskursen 
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inom forskningen. Anledningen till detta är att det har bedömts som en fördel att kunna jäm-
föra resultatet med tidigare forskning hellre än att begränsa förklaringar till ett enskilt teore-
tiskt perspektiv. Dock finns det en medvetenhet om vikten av att kritiskt granska och lyfta 
fram tidigare forsknings perspektiv, eftersom detta har effekt på resultaten för undersökning-
arna. I denna studie har olika teoretiska begrepp använts för att fungera som verktyg för att för 
att förstå insamlad data och den tidigare forskning den jämförs med.  

Syfte och frågeställningar 

Denna studie har som syfte att undersöka vad som bidragit till att män som brukar hot och 
våld i relation till sin kvinnliga partner och därför går  ett behandlingsprogram via Frivården, 
motiverar sig att ta emot professionell hjälp, samt vad i deras tillvaro som får dem att påbörja 
och fortsätta ett förändringsarbete som strävar mot frånvaro av allt våldsbeteende.  

• Vad motiverar de intervjuade männen att ta emot hjälp? 
• Vad är det som gör att de intervjuade männen vill förändras? 
• Vilka komponenter i en professionell hjälpkontakt anser de intervjuade männen 

vara positiva respektive negativa för att inte bruka hot och våld i framtiden? 
• Vad i de intervjuade männens övriga tillvaro hindrar respektive främjar föränd-

ring? 

Avgränsningar 

Det ligger inte inom ramen för denna uppsats att beskriva kvinnornas tankar om förändring 
och motivation av våldsbeteenden i nära relationer. Valet att i denna studie enbart undersöka 
mäns tankar om att upphöra med kvinnovåld har gjorts mot bakgrund av den efterfrågan som 
finns inom forskningen att studera de män som med framgång förändrats. Studier där männen 
finns med i egenskap av respondenter, det vill säga att de själva berättar om sina upplevelser 
istället för att professione lla hjälpare eller kvinnorna, alltså informanter, berättar om vad de 
tror att männen upplever är underrepresenterade inom forskning gällande kvinnovåld (Dobash 
et al., 2000, s. 12; Isdal, 2000, s. 153).  

Ytterligare en avgränsning gäller valet att inte inbegripa det partnervåld som utövas i ho-
mosexuella relationer mellan man och man eller mellan kvinna och kvinna, eller det våld som 
utövas av kvinna mot man i denna studie. Anledningen till detta är, att även om dessa former 
av våld i nära relationer också förekommer, finns det en överrepresentation av de fall där 
mannen utövar våld mot sin kvinnliga partner (Dobash et al., 2000, s. 3-4). Företeelsen kom-
mer därför att här kallas kvinnovåld, inte med syftningen på att det är kvinnan som utövat 
våld, utan att det är kvinnan som blivit offer för våldet. Denna avgränsning inbegriper nöd-
vändigtvis även en avgränsning av vad som räknas som kvinnovåld. Detta förklaras under 
egen rubrik.  

För att ha möjlighet att hålla fokus på syftet och inte riskera att denna studie blir en gene-
rell diskussion om kvinnovåld, har det material som berör orsaker till kvinnovåld avsiktligt 
fått mindre utrymme än delarna som handlar om förändringsprocesser, motivation och be-
handlingsresultat. Detta betyder inte att olika förklaringsmodeller till uppkomsten av våldet 
helt har förbigåtts, utan innebär att de ställts i bakgrunden här för att endast användas som 
bakgrund till den process som handlar om motivation och förändring. Kvinnovåldet finns allt-
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så med som ett kriterium för urvalet av män, men orsakerna till kvinnovåldet får genom hela 
arbetet med undersökningen stå tillbaka till förmån för det som gör att männen slutar utöva 
kvinnovåld. Ytterligare en avgränsning är att denna uppsats inte berör medicinska förklaringar 
till kvinnovåld eller förändring, annat än mycket kort gällande missbruk och den psykiska 
störningen borderline. 

Studiens syfte att undersöka motivation och förändringsprocesser påverkar även val av te-
orier. Det har setts som meningsfullt att använda ett ekologiskt perspektiv som innehåller för-
klaringsmodeller på både individ och strukturell nivå, även om det finns en medvetenhet om 
att forskningen om kvinnovåld domineras av ett feministiskt perspektiv. Dessutom har det 
setts som användbart att använda perspektiv som fokuserar på kommunikationens betydelse 
för förändring Den feministiska analysens fokusering på kvinnan som förtryckt (Naumberg, 
1998, s. 43) gör att det inte bedömts vara det mest funktionella för en analys av mäns föränd-
ring och sätt att hitta motivation. Detta betyder inte att feministiska tankegångar förkastats 
men att de inte kommer att stå som grund för analysen av insamlad data i denna studie. Vid 
intervjuerna har samtalens huvudsakliga innehåll handlat om motivation och förändring bort 
från våldet.  

Centrala begrepp 

Utöver de teoriförankrade begreppen finns det två andra centrala termer i denna uppsats. Des-
sa är: mäns våld mot kvinnor i nära relationer (hädanefter kallat kvinnovåld) och motivation. 
Att dessa har bedömts som centrala beror på att närvaron av dem har betydelse för att uppnå 
syftet. De har också en avgörande betydelse för hur männens berättelser kan förstås och hur 
litteraturen tolkas.  

Kvinnovåld 

Begreppet kvinnovåld har visat sig stå för en mängd olika fysiska, psykologiska och kontrol-
lerande handlingar som män riktar mot kvinnor (Hearn, 2004, s. 62; Dobash & Dobash, 2004, 
s. 17-18,62). Edleson och Eisikovits, (1996, s. 163-164) talar om svårigheten att definiera 
kvinnovåld eftersom det finns problem med att avgränsa. De varnar för att benämna allt nega-
tivt beteende som kvinnovåld. En central komponent vid kvinnovåld är dock att det utförs 
systematiskt och att det inte endast innefattar fysiskt våld. Mannen agerar  kontinuerligt så att 
kvinnan ska känna sig kränkt, hotad, bli skadad och må fysiskt och psykiskt dåligt. Alla famil-
jekonflikter kan därmed inte räknas som kvinnovåld (Dobash et al., 2000, s. 4, 79).  

 Isdal (2000, s. 33-68) ringar in vad som kan sägas utgöra kvinnovåld genom att presente-
ra två centrala teman. Det första är vållande av skada, smärta, fruktan eller kränkning. Den 
andra komponenten är att beteendet är målinriktat, alltså avsiktligt. Isdal (2000, s. 33-68) me-
nar vidare att kvinnovåld är relationella handlingar som handlar om makt och att de inte bara 
är begränsade till fysiska övergrepp och skador. Han presenterar fem olika undergrupper till 
våld. Dessa är: fysiskt våld, sexualiserat våld, materiellt våld, psykiskt våld och latent våld 
(Isdal, 2000, s.37-66).  

Med hänvisning till svårigheten att särskilja kvinnovåld från andra former av konflikter i 
nära relationer och vad som utgör kränkning och psykiska övergrepp och riskerna som det 
medför, blir definitionen här att kvinnovåld förutom fysiskt våld utövat av mannen mot kvin-
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nan, även innefattar återkommande kontrollbeteenden och hot, såväl verbala som latenta, un-
derliggande. Vidare avses här att kvinnovåld, när det är fråga om fysiska övergrepp, dels kan 
vara systematiskt dels situationsbundet och därför bara ha skett vid ett tillfälle. 

Motivation 

Miller och Rollnik (1991, s.14, 18-19) definierar motivation som ett tillstånd av att vara redo 
eller att vilja förändras. Detta tillstånd är enligt dem inte konstant utan varierar och kan influe-
ras utifrån. De fortsätter med att definiera vad de benämner som en pragmatisk motivation. 
Denna kan förstås genom att se till vilken grad en person troligen kommer att påbörja en be-
handling och hålla sig till en specifik strategi för förändring. Alltså att viljan bedöms genom 
handling. López Vietz, Walker och Miller (2004, s. 17-21) presenterar de tre komponenterna 
”ready”, ”willing” och ”able” för att förstå vad motivation är. Dessa översätts här enligt före-
gående ordning till ”redo”, ”villig” och ”i stånd att”. Slutsatsen utifrån detta synsätt blir att ju 
fler av dessa komponenter en person besitter, desto större är sannolikheten att en förändrig 
kommer att inträffa.  

Tänk dig en vågskål där den ena sidan representerar motivation och den andra sidan är 
icke motivation. Miller och Rollnik (1991, s. 23) beskriver hur motivationen ständigt pendlar 
mellan de två vågskålarna genom att väga fördelar mot nackdelar. Denna pendling kan förstås 
som ambivalensens väsen. Ambivalensen beskrivs som ett tillstånd där det finns motsättning-
ar i motivationen ”They want to but they don´t want to” (Miller & Rollnik, 1991, s. 36). 
López Vietz et al. (2004, s. 23-24) beskriver ambivalens som varande ett mellanläge mellan 
att fortfarande helhjärtat hålla fast vid sitt gamla beteende och att vara fullkomligt redo för 
förändring. Ambivalensen innehåller både status quo och förändring. 

Begreppet vändpunkt används i denna uppsats i sammanhang med en att en person beskri-
ver det tillfälle som gjorde att den förut nämnda vågskålen tippar över till motivation. I ”The 
violent men study” beskrivs ”the first point of readiness” som något som förknippas med en 
händelse (Dobash et al., 2000, s. 157). En vändpunkt är utifrån detta sätt att se en sekundär 
händelse som inträffar till följd av att något annat sker först, till exempel en kris. Andra förfa t-
tare ger en mer ingående förklaring genom att säga att vändpunkter föranleds av ett förlopp 
som innehåller tre faser. De beskriver den första som separationsfasen från den gamla ident i-
teten eller förhållningssättet. Den andra är ytterstagräns-eller mittemellan-fasen, vilken känne-
tecknas av förvirring och uppskruvade förväntningar på framtiden. Den sista fasen heter åter-
integreringsfasen och representerar den nya positionen. Vändpunkter är ofta interrelaterade 
vilket betyder att en förändring leder till en annan (Nyberg, Friström, Miiros och Momquist, 
1998, s . 34, 95). 

Vidare görs i litteraturen en distinktion mellan en så kallad utanförliggande motivation 
och en inneboende motivation. Den utanförliggande motivationen beskrivs som varande bero-
ende av externa faktorer eller andra personer, alltså förhållanden som ligger utanför individen 
själv. Exempel på sådana omständigheter är till exempel social påtryckning eller straff. En 
risk med en sådan typ av motivation sägs vara att den riskerar att upphöra när påtryckningarna 
försvinner. Med den inneboende motivation menas att personen utan någon sorts extern på-
tryckning vill förändras. Denna typ av vilja begränsas till orsaker som baserar sig på indivi-
dens eget intresse, behov och lidande. Självkontroll och reglering av sina egna handlingar 
förknippas med en sådan motivation. Den har sitt ursprung inom individen själv och har att 
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göra med kreativitet, spontanitet, flexibilitet och intresse i beteenden (Kavemann, Beckman & 
Rabe, 2004, s. 122-123; López Vietz et al., 2002, s. 19).  

Definitionen som använts i arbetet med denna uppsats blir att motivation är en dynamisk, 
föränderlig företeelse som inte en gång för alla finns närvarande hos en individ sedan den en 
gång infunnit sig. Den består av de olika komponenterna. Redo, villig och i stånd att. Den 
avser också en vilja att förändras som får pragmatisk följd eftersom den resulterar i annat age-
rande. 
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Tidigare forskning 
Den forskningsgranskning som inledde studien och som ligger till grund för denna uppsats, 
baserar sig dels på litteratur om orsaker till kvinnovåld dels på forskningsöversikter och ett 
antal utvärderingar av effektiviteten av behandlingsprogram för män som brukar kvinnovåld. 
Den litteratur som inom forsknings och praktikervärlden handlar om vad som är verksamt 
respektive hinder i populationens förändringsarbete kommer dock att tillsammans med littera-
tur om motivation ges det största utrymmet här.  

Som det kommer att visa sig finns det i det stora hela en relativt konform syn på vad som 
gör att män utövar kvinnovåld. Synen på vad som främjar och bibehåller en förändring är 
även den relativt samstämmig medan valet av metod, det vill säga behandlingsmodeller eller 
frånvaro av sådana beror på ur vilket perspektiv man ser problematiken.  

Två förklaringsmodeller till kvinnovåld  

Genom litteraturen framkommer det att det idag råder olika förklaringsmodeller till detta våld 
och vad som leder till förändring. Grovt indelat kan dessa sägas tillhöra två kategorier det, 
individualpsykologiska respektive det strukturella och detta får betydelse för vilken behand-
ling som vara effektiv för att uppnå förändring. Det förra letar samband mellan utövandet av 
kvinnovåld och exempelvis personlighetsstörningar, missbruk, annan kriminalitet och att som 
barn själv ha upplevt våld i familjen, medan det senare pekar på maktobalansen och könsrol-
lerna i samhället som orsak till kvinnovåld. En återkommande uppfattning av framstående 
forskare inom fältet är dock att det är viktigt att ha ett eklektiskt synsätt, där orsaker till pro-
blematiken förklaras utifrån bägge perspektiven (Dobash et al., 2001, s. 5-7, 109-111; Hearn, 
2004, s. 19-20; Eliasson, 1997, s.131-141; Lennéer-Axelsson, 1996, s. 240-270 ). Dessa för-
klaringsmodeller är bara två av flera men står i blickfånget här till följd av uppsatsens av-
gränsning och fokusering på förändringsprocesser genom bland annat behandling.  

Dessutom visar forskningen att vanmakt och maktlöshet är en central orsak till kvinnovåld 
och detta kommer därför att presenteras under separat rubrik här, utan att för den skull gå in 
på om vanmakt har individuella eller strukturella förklaringar. 

Individualperspektiv 

Ett exempel på förklaringsmodeller som har med individen att göra framför Dutton (refererad 
i Naumberg, 1998, s. 81-87) i sin diskussion om personlighetsstörningen borderline. Han på-
talar sambandet mellan att ha blivit utsatt för våld som barn och att utveckla en borderlineper-
sonlighet som leder till våld. En annan indelning av karakteristika för män som brukar kvin-
novåld gör Gondolf (refererad i Eliasson,1997, s. 131-141). Han menar att vilka som söker 
hjälp och vilken behandling som är lämplig är beroende av vilken sorts personlighet en man 
som brukar kvinnovåld har. Den största samstämmigheten när det gäller individuella orsaker 
till kvinnovåld tycks dock råda gällande om sambandet med att mannen själv varit utsatt för 
våld som barn. Stora delar av litteraturen är eniga om att upplevt våld som barn ökar risken 
för att utöva kvinnovåld som vuxen. Dessutom pekas det på sambandet mellan individuella 
orsaksförhå llanden och hur grovt våldet är. Ju grövre våld mannen utövar, desto troligare att 
han utsatts för våld i sin egen barndom (Eliasson, 1997, s.129-130; Isdal, 2000, s. 96,199). Ett 
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utpräglat individualpsykologiskt perspektiv presenteras av Lennéer-Axelsson (1996, s. 50-
52). Hon skriver om en psykodynamisk förklaringsmodell, där pojkar och flickors skiljda re-
lationer till sina föräldrar kan orsaka kvinnovåld (Lennéer-Axelsson, 1996, s. 95-100, 231-
232). Individualperspektivet och den psykodynamiska metoden som bland annat Cullberg, 
Lennéer-Axelsson och Hedlund representerar har fått kritik för att ta ansvar från mannen och 
därmed konstitutionera vå ldet (Eliasson, 1997, s. 90, 149-150). 

Strukturellt/ feministiskt perspektiv 

Med den strukturella förklaringsmodellen ses kvinnovåld som något som har sin orsak i kultu-
rella och sociala värderingar. Det innebär att våra val och hur vi ser oss, formas av samhället, 
traditioner, symboler och tankemönster. Det förväntas exempelvis att män ska slå i bordet, 
medan kvinnors vrede ska döljas och pojkar uppfostras till att vara aggressiva och dominanta 
(Eliasson, 1997, s. 23, 29, 33, 85; Lennéer-Axelsson, 1996, s. 233-234). Den feministiska 
teorin förklarar maktobalansen mellan män ock kvinnor med hjälp av de normer som är in-
byggda i kultur och samhälle (Eliasson, 1997, s. 82-85). Till exempel är de förväntningar som 
män har på kvinnor inlärda traditioner som den enskilda mannen också kan använda som an-
ledning till sin rätt att dominera (Dobash et al., 2000, s. 31, 63). Anhängare av detta perspek-
tiv kritiserar individualpsykologiska perspektivet för att lägga skulden på kvinnan och an-
svarsbefriande av mannen (Eliasson, 1997, s. 90; Lennéer-Axelsson, 1996, s. 234). Något som 
motsägs av Eliasson (2001, s. 108) och Isdal (2000, s. 98) som tvärtom menar att det struktu-
rella synsättet riskerar att ta bort skulden från den enskilda mannen eftersom orsakerna till 
hans kvinnovåld då kan hittas i samhällsordningen. De vanligaste teoretiska perspektiven vid 
forskning om män som utövar kvinnovåld är feministisk teori eller social inlärningsteori . 
Båda perspektiven förklarar kvinnovåld som inlärda beteenden. Den sociala inlärningsteorin 
har dessutom likheter med behaviorismen eftersom den utgår från att människor strävar efter 
det behagliga och undviker det obehagliga (Edleson et al, 1996, s.159; Kavemann et al., 2004, 
s. 116-120; Naumberg, 1998, s. 89-90).  

Vanmakt och maktlöshet 

Centralt för orsaker till kvinnovåld är vanmakt (Naumberg, 1998, s.38). Vanmakt beskrivs 
som en känsla av kontrollförlust (Isdal, 2000, s.104). Dock associeras det i litteraturen olika 
till vad det är männen som brukar kvinnovåld har tappat kontroll över. Kritiken mot att det 
finns ett samband mellan mäns vanmakt och kvinnovåld är att kvinnor trots mindre makt i 
samhället och privat ändå inte använder våld (Eliasson, 1997, s. 131). Andra syftar på den 
intrapersonella vanmakt som drabbar män på grund av bakgrunden i den traditionella mans-
rollen som tolkar alla känslor utom aggression som svaghet. Denna mansroll skapar också en 
förväntan från männen att kvinnorna ska anpassa sig, som i sin tur leder till vanmakt när an-
passning inte sker. Därför fodrar behandling av våldsamma personer att arbeta med en tole-
rans mot vanmakt, annars används våldet som makt för att bota maktlöshet (Isdal, 2000, 
s.104-106, 111).  
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Hinder för förändring 

I forskarnas publikationer framstår männens förnekelse och tigande som centralt hinder för att 
kunna arbeta med de känslohämningar som finns. De menar att våldsutövaren måste börja 
uppleva sina handlingar som problematiska och detta görs genom att bryta tystnaden, placera 
ansvar och därigenom kunna bearbeta. Detta syftar till att synliggöra våldet, eftersom våld 
som inte syns inte finns. Om våldet inte är synligt tvingas inte utövaren att tänka igenom hur 
det kunde hända och han lär sig därför inget om våldsprocessen. Det är viktigt att mannens 
förminskning och bagatellisering lyfts fram så att han själv får syn på sitt sätt att undkomma 
ansvar. Förändring sägs inte ske förrän förnekelse och bagatellisering upphör (Edleson & Ei-
sikovits, 1996, s.166; Eliasson, 1997, s.137, 230; Isdal ,2000, s. 151, 176, 217-223). Att män-
nen ofta inte definierar sitt kontrollbeteende som skrämmande, hotfullt eller förnedrande är en 
av behandlingskommunikationens stora utmaningar. Genom omdefinition ökar insikten i pro-
blemet och det kan i sin tur ge ökad empatisk förmåga tror forskarna (Dobash et al., 2000, 
s.18, 36, 52). 

Intrapersonella orsaker  

Vanmakten som definierats och berörts tidigare i denna uppsats har en central roll i föränd-
ringsmotstånd. Den härbärgerar den rädsla som finns hos många män som brukar kvinnovåld, 
att släppa taget om den enda makt de känner att de har (Hydén, 1995, s. 84). Eliasson (2001, 
s.19) menar att än som brukar våld mot närstående, som de säger att de älskar sägs troligtvis 
känna ett stort nederlag inom sig. Denna känsla av nederlag kräver att mannen förnekar och 
försvarar för att slippa ta ansvar. Men att misslyckas att glömma och att misslyckas med att 
förhålla sig till sin skuld blir lätt till självförakt skriver Eliasson (2001, s. 19).  

Relationen man-behandlare 

Anklagande, kontrollerande och skuldbeläggande metoder från behandlares sida minskar ofta 
chanserna till förändring (López Vietz et al, 2004, s.27). Isdal (2000, s.54) menar att motstånd 
mot förändring kan förstärkas av en styrande, kontrollerande attityd hos behandlaren. Han 
skriver att kontroll skapar ilska hos klienten som endast leder till att denna endast ytligt sätt 
anpassar sig till förväntningarna, men förblir oförändrad i sin subjektiva livsvärld. Att ha ett 
sådant motstånd mot yttre kontroll kan förstärka den ambivalens som klienten känner och 
förnekelsen ökar, ”I´ve come for help, but it´s not that serious” (Miller & Rollnik, 1991, s.36). 
Bara för att handlingen upphört är ambivalensen inte säkert borta. I strävan efter en bibehållen 
motivation är det därför viktigt att ha en fortsatt diskussion om vad som uppnåtts och hur kli-
enten känner kring det just då (Mann, Ginsburg & Weeks, 2004, s. 91).  

 Faktorer för positiv förändring 

Kommunikationens betydelse 

Att de män som genomgår någon sorts behandling för kvinnovåld tar på sig ansvaret för sina 
handlingar och benämner dessa som våld tycks den sammantagna litteraturen vara överens om 
är avgörande för en positiv förändring oavsett vilken behandlingsform mannen genomgår el-
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ler vilket perspektiv modellen grundar sig på. Att synliggöra våldet spelar, som tidigare 
nämnts, en nyckelroll i det förändringsarbete som görs genom samtal, eftersom insikt och 
förändrad inställning starkt hänger ihop med hur skeenden och händelser benämns (Edleson & 
Eisikovits, 1996, s. 196). Vid frågor till män som haft samtalskontakt på Kriscentrum för män 
i Göteborg om vad som lett till förändring, rör nästan alla svar någon intervention som kan 
härledas till kommunikation. Exempel på dessa är: Att bli förstådd, stöd, känslomässig vent i-
lering, krisvägledning, nya perspektiv, kunskap, strukturering/överblick över problemen, kon-
frontationer, ökad självkännedom och ökat självförtroende. Även i kvalitativa djupintervjuer 
med män som genomgått en konstaterad förändring uttrycks kommunikationens betydelse 
(Lennéer-Axelsson, 1996, s. 297-302; Scott & Wolfe, 2000, s. 834). 

Att lära sig genom kommunikation tycks ha positiv inverkan på de män som utövar kvin-
novåld. Män som genomgått behandling uttrycker att de känner större känsla av att åstad-
komma något och att lära sig en förändring som känns hållbar, jämfört med de män som en-
bart erfarit yttre sanktioner (Dobash et al., 2000, s. 149). Även Eliasson (1997, s. 34-35) me-
nar att begrepp och kommunikation gör att männen kan uppmärksamma de föreställningar 
och attityder de har. Hon presenterar tre kompetenser som genom språket formar attityder. 
Den kognitiva kompetensen formar begrepp och föreställningar, den känslomässiga kompe-
tensen härrör ur känslan kring begreppet och de människor som berörs, vilket får betydelse 
för hur vi handlar. Den tredje kompetensen är den handlingsmässiga och den bygger på de två 
första. Den anger vilket beteende vi förespråkar.  

I den lösningsfokuserade metoden är det centralt att tala om förändring. Behandlarens 
uppgift blir att främja dialog kring förändring och lösningar men dialogen måste vara respekt-
full. På så sätt blir mannen expert på sin situation och detta sägs föda motivation (Eliasson, 
1997, s, 10-14, 132). 

Behandlarens betydelse 

Flera författare påpekar behandlarens betydelse för förändring och motivation. I likhet med 
vad som beskrivits under rubriken ”Hinder för förändring” tidigare i denna uppsats, visar 
forskning att graden av motstånd hos klienten är starkt beroende av terapeutens arbetssätt. Ett 
resonemang förs om vikten av professionell kunskap som verksam komponent för förändring. 
Den terapeutiska situationen som låter klienten vara i centrum och reflektera över det egna 
livet upplevs ofta som positiv (Lennéer-Axelsson, 1996, s.296; Miller & Rollnik, 1991, s.100; 
Nylander et al., 1998, s.36). Att detta stämmer stärks också i utvärdering av den lösningsfoku-
serade behandlingsmodellen, där många av terapeutens verksamma sätt har med deras förmå-
ga att låta klienten vara expert på sitt liv att göra och att skapa valmöjligheter snarare än att 
kontrollera (Lee et al., 2003, s. 132-134, 204-205). 

Yttre sanktioner 

Förändring kan bero på hot om juridiska sanktioner eller deltagande i sammanhang och miljö-
er där själva  meningen är att fokusera på förändring. Mannen kan också tvingas till förändring 
på grund av att kvinnan hotar att lämna honom (Eliasson, 2001, s. 148-149; Hydén, 1995, s. 
84). Män som genomgått behandling och även deras partners uttrycker dock i olika studier att 
förändring snarare åstadkommits genom behandlingen snarare än sanktioner så som fängelse 
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eller hot om skilsmässa. Att därför kombinera till exempel akuta polisingripanden när händel-
sen är färsk, med erbjudande om behandling kan vara ett sätt att åstadkomma motivation (Do-
bash et al., 2000, s. 149; Gondolf, 2000, s. 1216; Lennéer-Axelsson, 1996, s. 294). 

Kriser 

Självinitierad förändring (self change) sägs i litteraturen vara den mest genuina. Den kan ha 
flera orsaker så som att personen nått en vändpunkt och beslutsamhet infunnit sig, religiös 
övertygelse, interaktion med familjen och chockerande händelser som öppnat personens med-
vetande om problemet (Kavemann et al., 2004, s. 122-124; Miller & Rollnik, 1991, s. 30). Att 
något drastiskt inträffar är en starkt bidragande orsak till förändring. Mannen har nått en åter-
vändsgränd och konsekvenserna är så stora att han inser sin förlust om han fortsätter (Eliasson 
2001, s. 34, 50, 111). Miller & Rollnik (1991, s. 8) menar att extra svårmotiverade grupper 
rent av måste ”hit the bottom” innan de kommer till en vändpunkt. Dock höjer Dobash et al. 
(2000, s. 129) ett varningens finger genom att påpeka att kriser som orsak till förändring ris-
kerar att vara svåra att vidmakthålla och att risken därför finns att kvinnovåldet återupptas när 
krisen är över. 

Behandling då och nu 

Problematiken med kvinnovåld började uppmärksammas under 1970-talet och de första inter-
nationella forskningsprojekten kom igång samma decennium (Dobash et al., 2000, s. 1). Att 
problemet uppmärksammades berodde till stor del på de aktiva feminister som förde in det i 
rampljuset. I USA fick kvinnorörelsen fäste 1973-1974 och 1977 började män genom mans-
kollektivet Emerge organisera sig mot de män som använde kvinnovåld. Emerge utvecklades 
till den första organisation i världen som erbjöd män som brukar kvinnovåld en behandling 
(Naumberg,1998, s. 40-41). I Sverige presenterades de första rapporterna om drivkrafterna 
bakom kvinnovåldet på 1970-talet men det dröjde ytterligare ett decennium innan det i Nor-
den började etableras rörelser som arbetade med männen (Lennéer-Axelson. 1996, s. 22-36).  

Forskning visar att kvinnovåld är ett globalt utbrett problem men att det går att få män att 
sluta med ett sådant beteende. För att nå lyckade resultat krävs det dock att de metoder som 
används är framtagna utifrån kunskap om vilka faktorer som ligger till grund för kvinnovåld 
Storbritannien med paret Dobash i spetsen har varit ledande i Europa för forskningen om 
mäns kvinnovåld och även utvecklingen av behandlingsprogram, medan nästan all forskning 
om resultat av behandling av män som brukar kvinnovåld är gjord i USA (Eliasson, 2004, s. 
11, 13, 16, 61). 

Män som har påbörjat en förändring mot att inte ge uttryck för aggression i form av kvin-
novåld och istället fatta gemensamma beslut med sin partner, uttrycker ofta att de får känslor 
av identitets och mandomsförlust (Eliasson, 2004, s. 9). Dobash et al. (2000, s.167) och Edle-
son och Rollnik (1996, s.162) menar att mäns attityder och vanliga ageranden har lärts in ge-
nom livslångt lärande och att behandlingsprogrammens svåra utmaningar är att åstadkomma 
förändring av ett införlivat sätt att vara på en relativt kort tid. För att komma närmare en fö r-
ändring är det dock helt avgörande att mannen medvetandegörs om helheten i problematiken. 
Han måste våga släppa taget om den förgängliga, snabbt övergående makt han får som belö-
ning efter att ha brukat kvinnovåld (Isdal, 2000, s. 167). Eliasson (2004, s. 9) skriver om vik-



 15 

ten av att mannen ser våldet i sitt sammanhang och därigenom förstår varför han ska förändra 
sig. På grund av den utbredda tron på kognitionen som orsak till förändring i litteraturen, görs 
i det följande en kort presentation av två kognitivt inriktade program som fokuserar på att lära 
ut beteende och attitydförändringar. 

Behandlingsmodeller 

Den mest spridda behandlingsmodellen är den så kallade Duluth Domestic Abuse Interven-
tion Project (Duluthprojektet DAIP) Olika DAIP-inspirerade modeller för behandlingspro-
gram används i flera olika länder så som, Tyskland, USA, Kanada och i Sverige genom Inte-
grated Domestic Abuse Programme (IDAP). I Skottland finns de två programmen Change och 
Lothian Domestic Violence Probation Project (LDVPP). Gemensamt för dessa program är att 
de har en strukturell- feministisk utgångspunk t för behandling (Eliasson, 1997, s. 243-247; 
Kavemann et al., 2004, s. 114-117 127-129; Naumberg, 1998, s.101-103; Kriminalvården 
[Kvv] 2006-05-10).  

Utvärdering av behandlingsprogram  

De flesta forskare som studerat behandlingsprogram för män, är osäkra på om de verkligen 
hjälper och det råder stor oenighet om vad i programmen som är verkningsfullt (Edleson et al, 
1996, s.154). En metaanalys av opublicerad och publicerad utvärdering av olika behandlings-
program visade att det inte fanns någon märkbar effekt av behandling av män som använder 
kvinnovåld (McGuire, 2004, s.162). Hur resultat av forskning och hur resultat av undersök-
ningar tolkas och framställs beror på om en individualpsykologisk eller strukturell förkla r-
ingsmodell använts. Resultatet av utvärderingar är också beroende på vad man definierar som 
ett lyckat resultat, vilket kan var allt från positiv förändring till hel omvandling av attityder 
hos deltagare. Det har också visat sig att hur lyckat resultatet framstår är beroende på om 
männen själva eller deras partner rapporterar vid uppföljningen. Samtidigt menar man att de 
utvärderingar som gjorts visar att mellan 53-85 procent av männen som genomgått behandling 
inte fortsätter med sitt våldsamma beteende oberoende av vilken programtyp de deltagit i. 
(Edleson et al, 1996, s.155-159). Hur verkningsfulla olika behandlingsprogram är kan också 
bero på hur bra de passar för olika typer av de personligheter (Eliasson, 1997,s. 131-136). 

För att återknyta till det fokus om vilka komponenter som är verkningsfulla för förändring 
som denna studie handlar om, visar utvärderingar genom kvalitativa intervjuer med män som 
genomgått behandling att fyra variabler återkommer som betydelsefulla för att inte återfalla i 
våld och kontrollbeteenden. Dessa var ansvarstagande för tidigare beteende, empati, kommu-
nikation och minskat beroende (Scott & Wolfe, 2000, s. 827-840). Variablerna kommunika-
tion och beroende har även i ett flertal tidigare studier visat sig inverka på mäns förändring. 
Att läras sig fokusera på sig själv, att lära sig fokusera på relationer och att lära sig att utveck-
la verksamma strategier har i utvärderingar också visat sig vara centralt för förändring (Lee et 
al., 2003, s. 20-214;). En undersökning gjord av Gondolf (2000, s. 1204-1220) konstaterar 
efter en uppföljning med män från fyra olika behandlingsprogram, att så kallade time-out-
strategier där mannen fysiskt avlägsnar sig när en konflikt är i antågande var den vanligaste 
strategin för att undvika våld, medan kommunikation kom på andra plats. 
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Teoretiska perspektiv och begrepp 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för de begrepp som använts som analysverktyg vid 
bearbetningen av insamlad intervjudata i denna studie. Som nämnts i inledningskapitlet, 
kommer perspektiven som helhet inte att presenteras här. Ett ekologiskt systemperspektiv 
med begrepp som mikro-, meso-, exo-, makro- och chrono-system kommer att presenteras. 
Detta på grund av att några av de främsta inom forskning om behandling av män som utövar 
kvinnovåld, Jeffrey L. Edleson och Richard M. Tolman kopplar kvinnovåld till perspektivet 
på ett ingående sätt (refererade i Naumberg, 1998, s. 56-68). Från den generella systemteorin 
finns för denna uppsats användbara begrepp så som öppna och slutna system och gränser (Pa-
yne, 2002, s. 194-195; Schjødt & Egeland, 1989, s. 47, 50-52).  

Dessutom kommer också Kellys fenemenologiskt inspirerade teori om personliga kon-
struktioner och hur dessa påverkar individer att handla att presenteras. Denna teori hör till 
kategorin socialpsykologiska förklaringsmodeller (refererad i Payne, 2002, s. 218- 219). Inom 
detta socialpsykologiska synsätt går jag vidare till Margareta Hydéns (2002, s. 285-286) för-
klaring av social kategorisering och dess betydelse för samtal om kvinnovåld. 

Systemteori 

Den definition av system som kommer att användas i denna uppsats är hämtad från Schjødt 
och Egeland (1994, s. 47). De menar att: ”Ett system är en uppsättning komponenter (objekt) 
med relationer mellan komponenterna (objekten) och mellan deras egenskaper”. De menar 
vidare att vad vi definierar som system är avhängigt av vad vi fokuserar på. Så kan till exem-
pel allt ifrån en enskild atom till, en individ, till en familjekonstellation vara ett system i sig. 
Hur effektivt det blir att använda systemteorin sägs därför vara relaterat till hur det system 
som fokuseras på är avgränsat. Förståelsen av ett system innebär vidare att man växlar mellan 
systemets delar och systemet som helhet (Schjødt & Egeland, 1994, s. 47-48, 50). I analysde-
len i denna uppsats innebär det att mannens problematik dels betraktas utifrån att mannen i sig 
är en del av ett system, dels betraktas helheten av de system mannen är del av. 

När det gäller arbete med familjesystem har Gregory Bateson varit inflytelserik. Hans tan-
kar går ut på att det inte går att manipulera ett system utan istället tillsammans med systemet 
hjälpa det att utvecklas (Schjødt & Egeland, 1994, s.69). Detta tankesätt stämmer väl överens 
med Humbero Maturanas resonemang att systemet lever sitt eget liv och att yttre händelser 
eller andra system kan sätta igång men inte dirigera processerna i ett specifikt system. På så 
sätt blir socialarbetarens uppgift att skapa förändringar genom att befinna sig i systemets kon-
text och därifrån sätta igång förändringar (Schjødt & Egeland, 1994, s.74-75). Dessa tanke-
gångar representerar vad som benämns som den andra ordningens cybernetik och innebär att 
system betraktas som dynamiska och förändringsbara (Schjødt & Egeland, 1994 s. 62). 

Öppna respektive slutna system 

Hur tillgängligt ett system är för extern påverkan beror på hur öppet det är. Schjødt och Ege-
land (1994, s. 50-51) talar om det öppna systemet som varande öppet för utbyte av energi och 
information, medan det slutna systemet är isolerat från detta utbyte. I verkligheten kan ett 
system inte var helt slutet eller helt öppet menar författarna. Istället kan vi tala om grader av 
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öppenhet. En sluten familj har således en minimal kontakt med omgivningen men den är ändå 
påverkningsbar.  

 Ett systems gränser kan sägas vara mer eller mindre tydliga. Salvador Minuchins indel-
ning av gränser när det gäller familjer indelas i tre kategorier: De diffusa, de klara eller de 
rigida. Han menar att de rigida gränserna tillåter ytterst lite utväxling av information och in-
teraktion medan de diffusa gränserna i sin extrema version gör att systemet upplöses (refere-
rad i Schjødt & Egeland, s. 52, 147-148). 

I fall av kvinnovåld finns det dock en risk med att förklara problematiken bara utifrån fa-
miljens system utan att ta in könsrollsmönster som finns i samhället där familjen agerar 
(Schjødt & Egeland, 1994, s. 50-51). Detta är något som denna studie inte får bortse ifrån, 
trots att en feministisk förklaringsmodell inte kommer att användas för analys i detta arbete. 
Tankarna om öppna och slutna system och systemens gränser relateras i denna uppsats till 
forskningens stöd för att detta har betydelse för att kunna förändra relationer där kvinnovåld 
existerar. 

Ekologiskt synsätt på kvinnovåld  

Det ekologiska perspektivet är en gren av systemteorin (Payne, 2002, s.195). Edleson och 
Tolman (refererade i Naumberg, 1998, s. 58-60) har vid skapandet av sin ekologiska modell 
velat göra verkligheten runt kvinnovåldet överskådligt. Perspektivet har använts för att skapa 
en helhetsbild av kvinnovåld och som redskap för att sortera omständigheter som berör den 
man som utövar detta våld. Kvinnan, mannen, var och en för sig och tillsammans påverkas av 
och påverkar fem olika system. Nedan presenteras en definition av dessa begrepp med ut-
gångspunkt från mannen.  

Mikro-, Meso-, Exo-, Makro- och Chrono-system 

Mikrosystemen utgörs i detta fallet av de närmaste systemen av mannens relationer. De fö r-
knippas med intima, sociala sammanhang som familj, relationer genom fritidsaktiviteter, ar-
betsrelationer och så vidare. De system som representerar kommunikationen mellan mannen 
och hans mikrosystemen kallas mesosystem. Denna systemnivå innefattar också den kommu-
nikation som sker sinsemellan de olika mikrosystem som har en relation till mannen till ex-
empel kommunikationen mellan mannens sambo och mannens vän. 

Ytterligare en systemnivå kallas exosystemet och innefattar sociala sammanhang som på-
verkar mannen men där han inte ingår personligen. Detta system kallas även det yttre syste-
met och där ingår aktörer som socialtjänst, politiska föreningar och hälsovård. Makrosystemet 
är den nivå som utgör olika normer i samhället och inom subgrupper i samhället. Denna nivå 
påverkar indirekt alla nivåer av mannens ekologi. Normer kan exempelvis vara att mannen 
bör tjäna mer än kvinnan och ta sexuella initiativ. Inom vissa kretsar kan normen också vara 
att mannen har rätt att straffa kvinnan. Makronivån innehåller även olika perspektiv som ex-
empelvis feminismen. Utöver dessa lägger Edleson och Tolman till en historisk dimension 
som de kallar Chronosystemet. Denna innefattar bakgrundsfakta om individens tidigare erfa-
renheter och minnen samt historiska dimensioner på de andra fyra systemnivåerna. (refererade 
i Naumberg, 1998, s. 61-67). 
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I analysen av denna studie har de olika systemnivåerna ansetts användbara därför att de 
tillhandahåller ett helhetsperspektiv på mannens tillvaro. Med hjälp av begreppen finns det 
möjlighet att förklara orsaker till en individs förändring både på samhällsnivå, relationsnivå 
samt individnivå. 

Socialpsykologiska perspektiv 

Socialpsykologin rör samspel mellan människor. Perspektivet har en inriktning på kommuni-
kation och dess betydelse för socialt samspel har en koppling till kommunikationsforskning-
en. Denna berör hur människor i sociala situationer använder språket för att ge uttryck för 
olika uppfattningar om världen (Payne, 2002, s. 218-219). 

Kellys personliga konstruktioner 

Förklaringsmodellen innebär att människors beteende styrs av deras konstruktioner i medve-
tandet: dessa är ett resultat av tidigare erfarenheter och bildar ramar för hur individen handlar. 
Precis som förespråkare av kognitiv teori menar Kelly att människors beteende kan påverkas 
och förändras om dessa inre konstruktioner uppmärksammas och förändras (refererad i Payne, 
2002, s. 219). Kellys personliga konstruktioner har i denna stud ie setts som användbara för att 
studera eventuell koppling mellan mannens medvetenhet om problemet kvinnovåld och hans 
förändrade handlingsmönster. 

Social kategorisering 

Hydén (2002, s. 284-286) uttrycker ett socialpsykologiskt kunskapsintresse. Hon intresserar 
sig för kopplingen mellan en social kategorisering och en social identitet och hur den förra 
skapar den senare. Meningen med detta är att försöka förstå hur män och kvinnor talar om 
kvinnovåld och sättet att beskriva dessa händelser på, samt hur de beskriver omständigheterna 
kring kvinnovåldet de erfarit. Detta gör Hydén genom att ställa sig frågorna: Vad betyder det 
för henne när hon beskriver det som hänt i termer av bråk, och hur förändras hennes uppleve l-
se om hon istället talar om misshandel? Vad innebär det för mannens och kvinnans relation att 
han kallar händelsen bråk , medan hon benämner den misshandel?  

Hydén menar att hur vi handskas med händelser har att göra med hur vi talar om dem. 
Genom språkliga konstruktioner försöker vi få mening med skeenden och förstå både oss 
själva och vad som skett. Vidare menar hon att människor tenderar att formulera sina berättel-
ser, så att de är möjliga för dem att härbärgera och leva med. Precis som den tidigare presente-
rade forskningen visade, menar Hydén att människor för att förstå sig själva och det som 
skett, måste sätta ord på och benämna sina erfarenheter. (Hydén, 2002, 284-286).  

Tanken om social kategorisering kommer i denna studie att användas för att ställa djup-
lodande följdfrågor till intervjupersonerna om hur de definierar de begrepp vi talar om och 
vad de anser har lett till deras förändring. Anledningen till detta är att det tycks råda en sam-
stämmighet inom forskningen att de språkliga konstruktionerna spelar en central roll för att 
män som utövar kvinnovåld ska vilja förändras. 
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Metod 

Metodval  

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med män som har utövat kvinnovåld och som ge-
nomgår någon sorts behandling för detta. Den kvalitativa metoden valdes till följd av att stu-
diens syfte är att undersöka subjektiva berättelser om motivation och förändringsprocesser.  
Semistrukturerade intervjuer baserade på en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 1) ansågs 
lämpligt för att undersöka det specifika med varje intervjupersons berättelse.  

Urval 

Urvalet för denna studie består av tre män som vid tiden för intervjuerna deltog i det så kalla-
de Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) vid Frivården. Valet av intervjupersoner är 
ett strategiskt intensitetsurval, vilket innebär att intervjupersonerna har valts ut med anledning 
av de säger sig vilja sluta använda våld i nära relationer. De skulle för att kunna bidra med 
svar till forskningsfrågorna, ha upplevt en vändpunkt och motivation till förändring i att avstå 
från kvinnovåld. De tre män som intervjuades måste alltså ha: 1) utövat kvinnovåld enligt den 
definition som gjorts tidigare i denna uppsats. 2) ha kommit till en vändpunkt och känna mo-
tivation till att upphöra med kvinnovåld samt 3) ha tagit steg för att förändras. På detta sätt 
väljs personer ut som förhoppningsvis kan ge en riklig och detaljerad bild av hur processen 
sett ut för just dom. De tre männen som intervjuats har dömts till påföljd inom Frivården till 
följd av att de utövat kvinnovåld. De har av frivårdsinspektörerna ansetts vara lämpade att 
delta i IDAP-programmet som vänder sig speciellt till målgruppen män som är kriminalvårds-
klienter. De intervjuade männen har också ansetts kunna besvara frågeställningarna eftersom 
de inte förnekar att de utövat kvinnovåld, något som är nödvändigt för att kunna föra ett sam-
tal om förändring bort från detsamma. Bedömningen vilka som uppfyllde dessa kriterier gjor-
des av deras samtalsledare på IDAP. På grund av studiens fokus på förändring och motivation 
har det inte bedömts vara nödvändigt att redogöra för den exakta brottsbenämningen för vil-
ken männen blivit dömda. Det faktum att de uppfyller kriterierna för IDAP-programmet får 
istället utgöra säkerställandet att de tillhör relevant urvalsgrupp. 

IDAP är ett program som är särskilt anpassat till kriminalvårdsklienter och har sin grund i 
det förut nämnda Duluth-programmet. Modellen bygger på ett teoretiskt perspektiv som kopp-
lar männens våld till makt och kontrollperspektiv och på att det finns ett ojämnlikt förhållande 
mellan män och kvinnor.  

Programmet består av tre steg. Männen börjar med att genom en intagningsdel analysera 
det aktuella brottet och eventuella behov av stödåtgärder, därefter vidtar gruppsamtal en gång 
per vecka i 27 veckor. I det tredje steget fortsätter de sedan individuellt hos sin handläggare 
med återfallsprevention 4- 8 gånger. Gruppsamtalen är öppna vilket innebär att nya deltagare 
har möjlighet att börja var tredje vecka. Programmet behandlar olika teman som var och ett 
sträcker sig över tre veckor. Dessa är: Icke våld, icke hotfullt beteende, respekt, stöd och tillit, 
ärlighet och ansvarstagande, partnerskap, ansvarsfullt föräldraskap, förhandling och rättvisa 
och sexuell respekt. Det är männens egna handlingar och beteenden som ligger till grund för 
samtalen. Varje tema undersöks av deltagarna genom att diskussioner förs kring vad som in-
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går i temat samt vad som förhindrar att positiv utveckling inom dessa sker, men också hur det 
som ingår i temat skulle kunna bli positivt. Männen får även lära sig olika strategier för att 
klara av att uppnå de mål de strävar mot. Återfallspreventionen har för avsikt att förstärka den 
förändring mannen uppnått i gruppen och lära honom att identifiera varningssignaler som kan 
var början till ett återfall. (A. Dahlerus, personlig kommunikation, 24 april , 2006; Kvv, 2006-
05-05 ).  

Procedur 

Kontakten med Frivården etablerades efter att en förfrågan om att kunna utföra studien gjorts 
hos flera verksamheter som riktar sig till målgruppen. Av etiska skäl gjordes bedömningen att 
personal på verksamheten skulle göra en förfrågan hos män som uppfyllde urvalskriterierna. 
För att minimera risken att personalen valde ut personer som inte stämmer in, klargjordes syf-
tet skriftligt och muntligen. De presenterade därefter undersökningen för de män som de an-
såg uppfylla kriterierna och frågade om de ville bli intervjuade.  

Innan jag kontaktade männen hade de genom personalen mottagit ett informationsbrev 
(bilaga 2) där en mer utförlig presentation av undersökningen fanns. Dessutom innehöll bre-
vet en redogörelse för vilka teman den kommande intervjun skulle handla om och en uppma-
ning att försöka reflektera kring detta innan intervjun. Slutligen fanns en beskrivning av hur 
intervjun skulle gå till, längd och plats, samt att ingenting som männen sa skulle värderas som 
rätt eller fel. Även en konfidentialitetsförklaring fanns upptagen i brevet. Efter att männen 
mottagit brevet ringde jag för att presentera mig muntligen och för att bekräfta deras intresse 
av att delta i undersökningen.  

De cirka en timme långa intervjuerna ägde sedan rum i Frivårdens lokaler där intervjuper-
sonerna också har sina IDAP-träffar. Det var nödvändigt att hitta en avskiljd plats där inga 
yttre störningar kunde distrahera samtalet eller göra inspelningskvalitén sämre. Intervjuerna 
skedde därför i ett av besöksrummen och spelades in på kassettband.  

Intervjupersonerna tillfrågades om de hade några frågor eller oklarheter de ville ha svar på 
men inga sådana var aktuella. Det fanns en stävan att låta intervjupersonerna tala så fritt som 
möjligt, men att samtidigt styra samtalet så mycket att det höll sig inom ramarna för vad som 
kunde besvara forskningsfrågorna. Som mall för denna strävan användes de olika teman i 
intervjuguiden (bilaga 1). Att inte styra samtalet för mycket hade syftet att få så subjektiva, 
detaljerade svar som möjligt.  

Vid transkriberingen gjordes valet att skriva berättelserna så lika som de uttalades som 
möjligt, men att rensa bort alla de upprepningar av ofullständiga fraser som genomgående 
fanns med i det talade språket. Meningen med detta var att få utskrifter som förlorat så lite i 
innebörd som möjligt men ändå var så tydliga att de inte skulle feltolkas vid analysen senare. 
För att lättare förstå utskrifterna antecknade jag på deras första sida symboler som stod för: 
långa pauser, korta pauser, uttalanden som refererar till intervjupersone rnas egna citat av hur 
de tänkt och extra starkt betonade ord. 

 En tematisk meningskoncentrering enligt Kvale (1997, s. 175-178) användes för att bear-
beta intervjumaterialet. Centrala teman framträdde sedan forskningsfrågorna ställts till inter-
vjumaterialet som helhet. De stycken ur materialet som representerade de olika temana, sorte-
rades ut  från de långa utsagorna av information de ursprungliga utskrifterna bestod av. Då 
framträdde ett komprimerat koncentrat av utsagan och för varje sådant koncentrat  anteckna-
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des den innebörd som uttalandet i korthet hade för något av de olika temana. På så vis blir 
intervjupersonernas  uttalanden mer och mer koncentrerade i, för  att besvara syftet, väsentliga 
innebörder (Kvale, 1997, s.176-177).  De väsentliga innebörderna av uttalandena användes 
vid arbetet med den teoriperspektivgrundade analysen som resulterat i analysdelen i denna 
uppsats. 

Resultatdelen presenteras genom text som förklarar de övergripande resultaten för olika 
teman som framkom vid intervjuerna och sedan exemplifieras med hjälp av citat eller korta 
utdrag ur dialogen mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjupersonerna har avidentifie-
rats genom att de kallas A, B och C, även övriga personers initialer som nämns är utbytta. 
Bakom varje citat har den citerade mannens bokstav skrivits in så att det är lättare att följa 
vem som sagt vad och hur stort utrymme de olika intervjupersonerna fått i jämförelse med 
varandra. Vid citat inom citaten, exempelvis då männen förklarar hur de tänkt i vissa situatio-
ner, har detta markerats med `     ´. 

Etiska överväganden 

En avvägning som gjordes inför denna studie var huruvida det finns etiskt korrekta belägg 
för att genomföra kvalitativa intervjuer med männen som respondenter. Även i min kontakt 
med olika verksamheter har det påpekats att denna typ av undersökning kan sätta igång tan-
keprocesser hos intervjupersonerna som ingen på förhand kan förutse konsekvenserna av. De 
uppmanas ju att tala om ett ämne som kan väcka starka känslor och det är därför viktigt att 
veta att de har möjlighet att efteråt tala med någon om detta. Efter överväganden gjordes ändå 
valet att intervjua männen själva istället för personal som håller i deras behandling. Skälet till 
detta är att det, som inledningsvis nämndes, i forskningssammanhang efterfrågas mer kvalita-
tiva studier och studier där lyckosamma fall står i fokus. Valet att genomföra intervjuerna 
gjordes också med övertygelsen att det finns mycket att lära av subjektiva upplevelser av den-
na typ, både för andra män och för professionella som i sitt yrke möter män som utövar kvin-
novåld. Att kontakten med männen initierades med hjälp av deras samtalsledare på IDAP-
programmet har, trots att detta kan ha påverkat hur männen svarade, också setts som en 
trygghet för intervjupersonerna eftersom personalen då är medvetna om syftet med studien 
och därmed kan bemöta olika frågor som intervjupersonerna kan tänkas ha i efterhand.  
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Resultat 
I denna del kommer att presenteras delar av det intervjumaterial som framkom av de tre inter-
vjuer som ligger till grund för denna uppsats. Materialet har delats in i olika teman som åter-
kommit i de tre intervjuerna. Intervjupersonerna är tre män mellan 25 och 35 år gamla. De har 
samtliga utövat kvinnovåld och blivit åtalade och dömda för detta. Alla tre männen deltog vid 
tiden för deras intervjuer i de gruppsamtal som utgör det andra steget av Kriminalvårdens 
IDAP-program. En av männen lever för närvarande i ett parförhållande med en kvinna, en är 
gift och lever ihop med sin fru och en man är ensamstående. Samtliga har barn. Vid genom-
gång av intervjumaterialet framkom olika faktorer som ser ut att ha stor påverkan på motiva-
tion och förändring för dessa män. Dessa är häktningstiden, professionell hjälp, familj och 
andra närstående personer, kommunikation samt att stärka sin egen självkänsla.  

Om häktningstiden och möjlighet till behandling 

De intervjuade männen beskriver att det som fick dem att börja på IDAP var att de inte ansåg 
att det var ett alternativ att fortsätta agera som förut längre. De beskriver valet mellan ett 
fängelsestraff och behandling dels som ett uppvaknande som gjorde behandlingsalternativet 
till ett enkelt val dels som en chans att undkomma fängelse, men också som en möjlighet att 
förändra sitt våldsbeteende. A säger att hans våld mot sin partner är starkt förknippat med 
hans missbruk av droger och alkohol. Han beskriver hur hans jakt på pengar till kokain gjorde 
att han använde fysiskt våld mot sin partner när hon vid ett tillfälle nekade honom kontokor-
tet. Det gjorde att hon anmälde honom för misshandel. A säger så här om hur han tänkte när 
han satt i häktet efteråt. 

”Det var väl första gången på allvar jag insåg att jag har problem som jag inte klarar av själv. Mina 
problem har fört mig hit. Det som jag trodde jag hade kontroll på har fört mig hit. Jag började ifrå-
gasätta mitt sätt att leva väldigt starkt. Jag tänkte att ’nu har jag brutit den här gränsen. Det var för-
sta gången jag satt häktad. Går jag ut och fortsätter där jag slutade så kommer jag garanterat ham-
na här igen.’ Och det tänkte jag inte göra.” (A) 

 
Han berättar också om hur han tänkte när han blev erbjuden behandling som alternativ till 
fängelse: 

”Jag vart jättemotiverad. Jag sa till honom att jag måste prova någonting annat. Det jag har provat, 
det vill säga ingenting, det har lett mig hit till den här cellen där jag sitter. Jag provar precis vad 
som helst om det kan ge mig någon som helst kunskap.” (A) 

 
Även B berättar om valet mellan fängelse och behandling och varför han valde behandling: 

”Mitt spontana svar då det var bara ’Ja visst. Inte vill jag sitta i fängelse i tre månader.’ Så det ha-
kade jag ju på. Jag kommer ihåg att jag hoppades så in i norden att jag skulle få komma med för 
jag ville få en chans till att bli en bättre människa. Annars kan jag lika gärna gå och lägga mig och 
dö. För jag tyckte jag var så jävla nere i skiten och jag hade känt hur folk hade tappat respekten för 
mig. Alltså, jag såg en chans till att få bli en annan människa.” (B) 

 
C hade innan han började på IDAP haft samtalskontakt på ett manscentrum i sex månader. 
Han beskriver vad som fick honom att kontakta manscentrum så här: 
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”Alltså när man lever i ett förhållande med våld och kränkningar försöker man fördunkla det, 
glömma bort det och hoppas att det löser sig med tiden, men det gör det ju inte. Så efter anmä l-
ningen bestämde jag mig för att gå till manscentrum.” (C) 

 
Han berättar också om hur alternativet att sitta i fängelse fick honom att fundera på behand-
ling på IDAP: 

”Alltså från häktet tyckte jag det lät bra. De förklarade hela programmet för mig, alla stegen och 
jag ville ju förändra mig så det kändes som ett bra steg. Jag var ju helt säker på att jag skulle sitta 
inne och det tyckte jag kändes lite jobbigt, att man inte fick en chans att förändra sig överhuvudta-
get om man skulle få sitta inne.” (C) 

Om familjen 

En motivationsfaktor som männen beskriver är att förbättra relationen till sin part-
ner/expartner och barnen. Intervjupersonerna vill att närstående ska känna sig trygga och kun-
na bygga upp ett förtroende för dem. Att deras partner och barn har stor inverkan på motiva-
tionen tycks vara gemensamt för alla intervjupersonerna, vare sig de bor ihop med sin partner 
eller inte. De talar om en växande förståelse för anhörigas känslor och ökande insikt i hur de-
ras agerande kan få eller inte få andra att känna förtroende för dem som partners eller pappor. 
Återkommande beskrivningar av drivkraften är att de, för sina anhörigas skull har ansvar att 
inte utöva våld, hot eller kontrollbeteenden.  

 
När C svarar på frågan hur han definierar motivation gör han det genom att referera till sin 
före detta partner och deras gemensamma barn. 

”Motivation. Ja det är något som pushar en framåt. Det är ett mål som man vill nå. Och motivation 
är just det. Det är viljan att förändra sig. Motivationen för mig är ju mina barn och mitt ex också, 
för jag vill inte att dom ska behöva vara rädda för mig. Just nu har vi börjat få lite kontakt så det 
går ju framåt. Ja, det är något som pushar en framåt.” (C)  

 

C, som själv blivit misshandlad av sin pappa, beskriver hur han förstod att han måste förändra 
sitt våldsbeteende: 

”Barnen såg jävligt rädda ut för mig så jag kände igen deras blickar. Det var samma blickar jag 
hade mot min pappa. Han var ju dum hela tiden. Och det kände jag att det håller inte längre, det 
funkar inte. Jag försöker i alla fall vara en bra pappa och inte hålla på och tjafsa hela tiden, utan nu 
får det vara slut.” (C) 

 
Han fortsätter med att beskriva motivationens drivkraft med följande: 

 ”Det är bara försöka tänka på barnen och på M (mannens ex.partner, egen kommentar) och ko m-
ma ihåg varför man gör det här. Det är ju barnen jag satsar på nu och även M. Just det att barnen 
och jag kan ha en heldag tillsammans utan att det blir tjafs, utan att dom säger att ’nu är pappa arg 
igen’ och att M kan känna sig trygg att i alla fall umgås med en. Att dom ska kunna säga vad dom 
tycker och känner utan att jag blir arg eller irriterad. Att dom kan få vara fria. Att dom kan göra 
vad dom vill och pappa behöver inte bli arg, eller som M då, att jag som hennes ex inte behöver bli 
arg. Det är det jag strävar efter. Att man kan var den där normala familjen, även fast vi inte är en 
familj.” (C)  
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B talar om hur hans tidigare alkoholmissbruk gjorde att han inte styrde sina aggressioner och 
att detta skapade otrygghet hos hans sambo men att han nu strävar efter att få henne att känna 
sig friare och tryggare. När sambon talade länge i telefonen förut kunde detta leda till aggres-
sioner hos honom medan han nu inte blir arg för det. Han säger så här: 

”Att få henne att känna att det är skönt efteråt. Att inte veta att ’Nu blir det bråk, bara för att jag 
pratar i telefon.’ Så kan hon också lägga energi på positivare saker. Så slipper hon tänka på ett det 
blir bråk. Att Vad ska han säga nu då? Vad har han för spydiga kommentarer?´ (B)  

 
Han berättar om hur det känns att möta sin sambo via en ömsesidig dialog och hur upptäckten 
av detta skapar motivation: 

”Först kan jag tycka att ’Nej, nej , inte nu igen.’ Men det handlar inte om mig. Nu handlar det om 
henne, nu måste hon få säga något och motivationen i slutänden av det, det är att vi har fått suttit 
ner och diskuterat, även jag har fått gjort min sak hörd. Och efteråt känns det så jävla skönt när 
man kommer varandra så nära. Alltså, jag kunde ju sitta och lyssna på henne förut också, men jag 
fattade ju inte vad hon sa. Men nu är det ju det att vi har kommit fram till något. Vi får ett avslut 
på den här diskussionen. Det är ju det som är motivationen, att vi kanske inte kan sätta punkt helt 
och hållet, men jag har ju min åsikt och hon har sin åsikt. Och så möts vi där på vägen och kan gå 
vidare. ” (B) 

 
Vid frågan om vilken betydelse hans barn och fru har för hans motivation att förändras, talar 
A om att hålla sig drogfri för att vara säker på att inte bli våldsam mot sin partner.  

”Det är något oerhört. Det påverkar ju jättemycket att jag har dom att kämpa för. För att vissa da-
gar känner jag bara att fy fan vad tråkigt det här är . Men då räcker det att titta på mina barn.” (A)  

 
Hur motivation som ger positiv respons från omvärlden kan skapa mer motivation kom fram 
under följande dialog mellan intervjuaren (I) och B: 

B) Det är inte så svårt att motivera sig nu när man får positiv energi. 

I) Skapar den här positiva energin mer motivation hela tiden? 

B) Ja, jag vill tycka det i alla fall. Eller, jag känner det. För det blev så påtagligt. Jag satt och tänk-
te på det för en tid sedan och jag känner att ju mer positivt jag kan skapa runt omkring mig, ju mer 
positivt får jag tillbaka. Därigenom växer energin, det gör den. Jag tycker att saker och ting är job-
biga idag också. Jag tycker att det är skitjobbigt att sitta i den situation jag gör. Men nu gör jag det 
och nu får jag väl göra det bästa av det då. 

Om självkänslan 

Alla intervjupersonerna poängterar deras strävan efter mer självrespekt. Att motivationen 
också är att utveckla ett förhållningssätt där de kan känna stolthet över vem de är och hur de 
agerar. I två mäns berättelser beskrivs återkommande sambandet mellan självkänsla, våld, 
missbruk och motivation. Flera beskrivningar av skam och känslor av ständigt misslyckande 
som grund för våldet gör sig gällande under de tre intervjuerna. Männen talar om hur trötta de 
är på att ständigt känna sig mindervärdiga och skamfyllda över hur de agerar och att tanken på 
att få leva utan sådana tankar och känslor är drivkraften att för sin egen skull sluta utöva 
kvinnovåld.  
B beskriver motivationen att förändras för sin egen skull så här: 
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”Ja motivation. Det är att få tillbaka livet, få tillbaka respekten och kunna leva tillsammans med 
någon. För annars måste jag ju börja leva själv. Jag vill ju få tillbaka respekten hos människor, 
alltså att kunna gå och vara rakryggad, att säga nej till rätta saker och ja till rätt saker. Jag vill bli 
frisk för jag förstår att jag varit sjuk väldigt länge. Men motivation det är att få börja leva igen och 
leva som, som jag ser det, en normal människa.” (B) 

 
Han kopplar också respekten för sig själv till självkontroll och att släppa på kontrollen över 
andra och ser detta som motivation: 

”Jag har inte haft kontrollen över mig själv förut, men jag har haft stor kontroll över andra och 
idag är det precis tvärtom, eller det känns tvärtom i alla fall, det är ju dit jag vill nå. Det är bara 
mig själv jag kan kontrollera ändå. Jag har lovat mig själv att aldrig mer sätta mig i en sån här si-
tuation och då krävs det en förändring.” (B) 

Om professionell hjälp 

De tre männen utrycker att de tycker att den behandling de genomgår har en positiv inverkan 
på förändringsprocessen bort från utövandet av kvinnovåld. Återkommande betonas vikten av 
att bli bemött med respekt men att samtidigt tvingas ta ansvar för det man gjort.  

 C berättar om hans erfarenheter av professionell verksamhet Han hade innan han började 
på IDAP haft en samtalskontakt på Manscentrum i sex månader. Han förklarar också hur han 
inte vill bli bemött.  

”I och med att man gick på manscentrum så såg man att det inte var det där att dom ser en som en 
dum idiot, utan att de ser människan bakom brottet och det tyckte jag var jävligt skönt. Annars går 
det inte, då funkar det inte. Då känner man den där pressen att de tycker att jag är dum för att jag 
har gjort dom där grejerna. Det skulle inte funka alls.” (C)  

 
Vid frågan om behandlarna har bidragit till hans förändring säger C: 

”Ja och nej alltså. Vi får ju mest berätta fritt om hur det har varit. Sen ställs kanske följdfrågor. Till 
exempel ibland så kanske någon försöker tona ner det med avsikter och såna grejer lite. Då får 
dom trycka på en och säga Hur kände du det då? och sådana grejer. Då kanske det kommer upp 
sådant som man inte tänkt på överhuvudtaget Att aha, det var kanske så jag tänkte just då´.” (C) 

 

A talar om samtalsmetoden på IDAP som positiv för förändring och att speciellt en samtalsle-
dare har varit betydelsefull för honom: 

”Jag har fastnat jättemycket för V (en av samtalsledarna, egen kommentar). Hon är kanon tycker 
jag. Det hon har hjälpt mig med det är att ge mycket infall till saker. På saker jag trott varit själv-
klara har hon ställt så intelligenta motfrågor som verkligen fått mig att fundera på mina normer. 
Till exempel men vänta. Om du tycker så. Vad tror du hon kan tycka om det?’ Inte dömande på 
något som helst sätt, utan hon bara ställer superintelligenta motfrågor i en diskussion. Det har 
hjälpt mig att tänka i helt andra banor. Det har varit det viktigaste. Just dom här grejerna hon flika-
de in till, exempel ’Om du säger så till henne, vad tror du hon känner då?’ Det gjorde att det trilla-
de ner såna poletter i mig. Dom har hjälpt mig att se helheten och inte bara vara så självcentrerad. 
Allt handlar inte bara om mig hela tiden, vilket jag har trott.” (A) 

  
B var tveksam till behandlarnas insatser ifrån början men efterhand förstod han att det hjälpt 
honom i en positiv riktning: 
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”I början så bidrog dom inte till någonting. Jag tyckte det var dåligt för dom hade inte svar på nå-
gonting. Fan vi är ju här för att lära oss. Men under tiden som gick så har jag förstått att de vill att 
vi ser på det här själva så att inte dom lägger facit på bordet. ’Så här får ni inte uppträda så här ska 
ni vara.’ Utan det är någonting som vi kommer att träna på. Som jag kommer att få träna på väldigt 
länge, att kunna acceptera att jag inte kan kontrollera en annan människa. Och det har dom gjort på 
ett verkligt bra sätt dom här kursledarna, men i början tyckte jag ’men vad fan, ni skulle ju lära 
oss.’ ” (B) 

 
Han beskriver vidare hur detta får effekt på hur han bemöter sin sambo: 

”Så fort jag kommer hem till L (mannens sambo, egen kommentar) till exempel, så tänker jag att 
det inte är jag som bestämmer i diskussionen utan att vi hjälps åt. Det ska ju vara en vinn-vinn- si-
tuation. Båda två ska ju vinna på det. Det är inte jag som ska få min vilja igenom, utan jag måste 
lära mig att lyssna, eller jag måste lära mig att acceptera att hon har en åsikt och det tyckte jag väl 
att jag var bra på innan jag började det här programmet. Men det är det jag menar. Man gör ju det 
djupgående genom att bli engagerad i samtalen. Man får inte bara sitta där och säga jo men det är 
klart jag accepterar , utan man måste veta varför man accepterar henne. ” (B) 

Om inre dialog och kommunikation med andra  

Männen talar om att lära sig att lyssna på andra människor och att genom att tala om vå ldet 
komma till insikter som leder till ett ändrat förhållningssätt. De berättar också om en inre 
kommunikation med sig själva för att reflektera över samband och orka fortsätta förända sig. 
C talar om motivationssvackor och hur han då klarar av att fortsätta sträva mot förändring. 
Han talar om en positiv inre dialog med sig själv där han fokuserar på något som är viktigt för 
honom. Han beskriver detta som positivt tänkande. 

”Alltså för det första så ska man inte tänka att nu ska jag sluta med våld, nu ska jag sluta med 
kränkningar. Det är det minsta man ska koncentrera sig på, för man kan inte säga stopp på en 
gång, utan man måste lära sig att tänka i andra banor. Istället för att låta känslorna styra över en 
måste man tänka efter ’Hur känner jag mig nu? jag är egentligen inte förbannad, jag är ledsen’ och 
då säger jag det istället för att man blir förbannad. För att oftast är att vara arg ett uttryck för att 
man känner sig besviken eller ledsen och då bli man aggressiv. Det är sånt som jag lärt mig sen jag 
var liten män gråter inte, män är aldrig ledsna, män är starka så enkelt är det. Det är det man måste 
övervinna, man måste tänka positivt, tänka efter hur man beter sig och inte handla enbart på käns-
lor.” (C)  

 
Något som kom upp under intervjuerna var vikten av att lyssna på andra för att kunna föränd-
ras. Alla tre männen berättar om större förståelse för andras känslor som skäl för att bli bättre 
på att lyssna. A beskriver hur han ser på relationen mellan kommunikation och sin förändring. 
Från att förut alltid ha hanterat konflikter med att möta ilska med ännu mer ilska som exem-
pelvis kunde sluta med sönderslagna dörrar,  

”Kommunikationen den är A och O. Alltså att du inte ska vinna allting. Idag låter jag henne ha 
andra åsikter. Tycker hon så, så tycker hon så. Det är jag maktlös inför. Det var jättejobbigt i bör-
jan. Men idag är det ganska skönt för att det gör att jag kan sluta kriga. Det är ett krig jag haft hela 
tiden.” (A) 

 
A fortsätter med att berätta hur han har gjort för att sluta använda verbala trakasserier mot sin 
fru och vad som har gjort att han förändrats i detta avseende: 

”Jag har jobbat väldigt mycket med att lära mig att lyssna. Jag pratar väldigt mycket och är jag arg 
eldas det på och jag stänger av öronen. Jag hör inte på vad en människa säger till mig, utan jag sä-
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ger bara vad jag vill ha sagt. Nu är det liksom ’säg inget, lyssna bara, försök ta in det hon säger 
istället.’ Att just tänka mig in i hennes situation har hjälpt till jättemycket. Att tänka ’men vänta 
nu, om hon tycker så, då tycker hon så. Hur kan hon må då? Hur hade jag själv mått om jag vore 
hon?’ ” (A) 

Männen poängterar att för att kunna tala öppet om känslor, är det viktigt för dem att ha män-
niskor runt omkring sig som stödjer och lyssnar. De drar paralleller mellan förekomsten av 
öppen kommunikation och att inte använda våld. A berättar om vilken effekt det har för för-
ändring att han nu talar öppet om tankar och känslor som tynger honom.  

”Om det är bara skit då hjälper det att prata. Då bli det inte det här att man går och släpar. Männi-
skan funkar nog så att tömmer man inte den där avfallskvarnen, då kan det bli från ett gruskorn till 
ett stort berg. Jag funkar så i alla fall. Jag får jättelätt småsten att växa till stora berg. Det är jätte-
viktigt att få ut det i luften och det tror jag många män som är i min situation och som använt våld, 
både psykiskt och fysiskt, att det är nog den största fallgropen att man inte pratar om hur man mår. 
För jag tror man använder våld för att man låter dom här bergen växa över en, och tillslut måste 
man slå sig fri och det råkar vara den som är en kär som står där.” (A)  

 
C berättar om något som han tycker är viktigt för att fortsätta jobba för förändring i framtiden: 

”Att man får stöd. Det är därför jag har kontaktat mina vänner och sagt som det är. För att jag be-
höver ju stöd efter det här. Att ha någon att prata med, en ventil. För det är bra att man får ventilera 
känslorna då och då så att det inte byggs upp. Just det att man inte blir dömd i förhand av folk om 
man berättar vad man gjort.” (C)  

 
När A talar om vad som är viktigt för att inte använda kvinnovåld i fortsättningen gör han det 
genom en liknelse med att underhålla en erövrad språklig kompetens. 

”Själva riktlinjerna för förändringen har jag satt ut. Nu ser jag bara till att underhålla dom. Saker 
och ting faller ju i glömska. Det var en kille i programmet (IDAP, egen kommentar) som sa: Flyt-
tar du till Frankrike och lär dig franska och sen flyttar du hem igen och pratar inte franska längre, 
Hur ska du då kunna prata franska tio år senare. Du måste ju träffa fransmän. Det var jäv ligt bra. 
Det fick mig att fatta att det räcker inte bara med att ta in det, utan jag måste underhålla föränd-
ringen.” (A) 

 
Männen talar också om hinder för förändring. I följande sekvens ur en av intervjuerna berättar 
B om hur kritik påverkar honom. Han har tidigare berättat att hans alkoholmissbruk minskar 
motivation till förändring: 

I) Finns det någon annan situation där motivationen minskar? 

B) Det är när jag får kritik och det har jag väl inte alls kunnat tagit förr. Det är en sak som kan göra 
att ’nä men skit i det då.’ Men jag har väl lärt mig lite bättre nu men är långt ifrån klar med den bi-
ten. Med det är någonting som kan sänka min motivation, ’tycker du inte att jag gör någonting bra 
så skit i det då.’ ”(B) 

I) Vad är det som har gjort att du har blivit bättre på det då? 

B) Jag vet inte hur jag ska förklara det här men det är ett positivt tänkande. Ett annat tankesätt allt-
så. Jag kan inte gå och gräva ner mig och jag kan inte säga till någon annan att tycka eller tänka på 
ett annat sätt. Jag har lärt mig att släppa kontrollen något fruktansvärt. 

 



 28 

Två av de tre intervjuade männen har haft missbruksproblem som de säger hindrat dem 
från att förändra sitt våldsamma beteende. A får frågan vad som kan bromsa hans förändring 
bort från våld och kontrollbeteende: 

”Vad som skulle bromsa min förändring? Det är om jag plockar upp droger igen. Det bromsar min 
förändring. För att dom två månader jag hade återfall, då föll jag genast tillbaka i det där.” (A) 

 
C talar om hur han och hans partner inte talade om våldet med varandra och även teg om 

det inför andra. Han kallar detta för att mörka. I följande sekvens av intervjun beskriver han 
hur tigandet påverkade hans förändring: 

I)Att man inte pratar om våldet, hur påverkar det? 

C) Till en viss punkt mörkar man det för sig själv om man säger så. Man tycker att ’nej men det 
här är inte så farligt’ och mörkar man grejer så går det inte att förändra sig. Utan det måste komma 
upp, du måste berätta allt du har gjort, annars funkar det inte. Du kan inte gå och gömma saker in-
ombords, utan du måste var ärlig och viktigast av allt, du måste var ärlig mot dig själv och säga att 
det här och det här har jag gjort och det här var inte alls så himla kul. Det går inte att hålla någon-
ting inom sig, utan det måste ut. Kommer det inte ut så går det inte att förändra sig, för då har du 
fortfarande kvar delar som inte är bearbetade överhuvudtaget.” (C)  
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Analys 
Denna del följer den disposition av teman som presenterades i resultatdelen. Den är en analys 
av ett tema i taget och kapitlet avslutas med kopplingar till studiens frågeställningar. 

Om häktningstiden och möjlighet till behandling 

De tre intervjuade männen talar om anmälan och tiden i häktet som något som öppnade deras 
ögon för hur allvarliga följder deras våldsamma beteende kan få för dem. Initialt tycks deras 
motivation att ingå behandling för kvinnovåld vara förknippat med en vilja att av olika per-
sonliga skäl undvika ett fängelsestraff. Denna typ av motivation kan ses som utanförliggande 
enligt Kavemann et al. (2004, s.122-123) och López Vietz et al. (2002, s.19), eftersom den 
kan sägas bero på extern påtryckning. Sedan ser männen alltmer behandlingen som en chans 
att förändra sig för att kunna leva ett bättre liv tillsammans med sin familj. Deras motivation 
kan då sägas bli alltmer inneboende (López Vietz et al., 2002, s. 19).Ur detta kan bland annat 
skönjas tre faktorer som motiverat till att söka hjälp.  

Den första är att männen hamnat i en situation som kan definieras som en kris. Att kriser 
tycks ha stor inverkan på motivation hos män som utövar kvinnovåld är något som flera fors-
kare tycks vara eniga om. De intervjuade männen tycks alla tre inse att de måste förändras för 
att inte hamna i fängelse och att detta i sig skapar motivation att ingå behandling. Det verkar 
som att häktningen bidragit med att stryka under det allvarliga i situationen och att krisen lig-
ger i att ett möjligt fängelsestraff blivit reellt för männen. Männen kan sägas ha drabbats av 
det som Kavemann et al (2004, s. 122-124) och Miller & Rollnik, 1991, s. 30) kallar för en 
chockerande händelse som öppnat upp för medvetande om problemet. Männen i denna studie 
tycks, precis som forskarna ovan säger bidrar till motivation, se häktet som en påminnelse om 
den slutstation som forskarna talar om som återvändsgränd och som i männens fall är ett 
fängelsestraff. En av männen uttrycker exempelvis att fängelse inte skulle innebära någon 
förbättring av hans beteende därför att han inte skulle få någon behandling där och följaktli-
gen inte kommer att få chansen att förändras. Ytterligare en intervjuperson verkar ha upplevt 
att häktningen var en kris för honom, eftersom han genom att säga att han inte tänkte hamna 
där igen bekräftar att han betecknade konsekvenserna av sitt agerande som för stora. I hans 
fall gjorde hans missbruk att han utövade kvinnovåld och därför blev han motiverad att som 
primär åtgärd sluta använda alkohol och narkotika. Gemensamt för de tre intervjupersonerna 
är att de säger sig ha kommit till en position som enligt Miller et al (1991, s. 8) betecknas som 
”hit the bottom”. Deras utsagor pekar på att de upplever att de slagit i botten. En man säger 
exempelvis att han lika bra kan gå och lägga sig och dö eftersom han var så nere i skiten och 
han därför måste förändras. 

Den andra faktorn som har bidragit till dessa mäns motivation att söka hjälp, är att de i 
häktet blev erbjudna behandling. Detta ser ut att ha gjort att de, i den situation de befann sig, 
ville få hjälp att upphöra med kvinnovåld. Männens vetskap om IDAP som möjlig insats för 
dem och den motivation detta födde, kan också ses som konsekvens av det exosystem som 
Edleson och Tolman (refererade i Naumberg, 1998, s.62) talar om i sin ekologiska modell. 
Vetskapen om att det finns verksamheter som är legitimerade genom samhällets normer kan 
alltså ha bidragit till att framkalla den motivation som krävdes för att få männen att nå en 
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vändpunkt och ta ett beslut om behandling. Enligt det ekologiska perspektivet skulle exosys-
temet ha inneburit att dessa män blir uppmärksam på Frivården som aktör mot kvinnovåld och 
IDAP-programmet som samhällets medel för att stoppa något som inte är socialt accepterat. 
Exosystemets aktörer, i det här fallet rättssystemet med tingsrätten som verkställande instans 
och Kriminalvården med fängelse eller Frivårdsprogrammet IDAP påverkade männen person-
ligen även om männen inte själva är företrädare för dessa.  

Inom forskningen om vad som får män som utövar kvinnovåld att söka hjälp kallar man 
det indirekt tvånget från olika aktörer för yttre sanktioner. Männen i denna studie vet att en 
sådan sanktion skulle vara fängelse och precis som tidigare forskning visar tror de att de be-
höver behandling snarare än sanktioner så som fängelse. Männens berättelser tyder också på 
att det varit lätt att hitta motivation till att söka hjälp när våldet ligger nära i tiden, som efter 
anmälan eller på häktet. Detta stämmer väl överens med vad flera forskare inom området sä-
ger om det positiva med att erbjuda behandling när händelsen är färsk. Yttre sanktioner kan 
också vara hot om skilsmässa eller separation från partnerns sida (Dobash et al. 2000, s. 149: 
Gondolf,  2000, s. 1216; Lennéer-Axelsson, 1996, s.294). 

Om familjen 

Männens sätt att tala om hur deras partner och barn skapar motivation tyder på insikt och an-
svarstagande som skapar ett mer ödmjukt, förstående förhållningssätt mot deras partner. Detta 
framkommer genom att de talar om att deras partner ska känna sig trygg och bra samt respek-
terad och att barnen inte ska behöva vara rädda. En av männen känner igen barnens rädda 
blickar från sitt sätt att se på sin pappa och detta gör att han kan sätta sig in i hur de upplever 
honom som far, vilket skapar motivation att förändras. Även om männen själva säger att de 
måste underhålla sitt nya sätt att tänka och agera och att de tycker att de fortfarande har 
mycket kvar att jobba med, tyder deras resonemang om sin familj på att de nu har större för-
måga att förstå sin partner och sina barns situation. Deras sätt att berätta hur de tar ansvar för 
hur de själva agerar och bemöter sin partner är tillsammans med empati och kommunikation 
några av de viktigaste mekanismerna för att inte återfalla i våld och kontrollbeteenden enligt 
Scotts och Wolfs forskning (2000, s. 827-840). Med referens till forskningen skulle alltså den 
förståelse för partnern och barnen, samt männens medvetenhet om sitt ansvar tyda på att de 
besitter flera av de komponenter som gör att de kan lyckas hålla fast vid sitt nya sätt att hante-
ra relationen till sin partner. 

Med utgångspunkt i Edlesons och Tolmans (refererade i Naumberg, 1998, s. 64-67) per-
spektiv verkar det som att männen i denna undersökning påverkas mycket av vad som händer 
i deras familj som mikrosystem. Deras ökade empati gör att de försöker agera på ett mer öd-
mjukt sätt där den andra partens känslor också respekteras. Att männen prioriterar de relatio-
nerna som utgör deras mikrosystem när det gäller att motivera sig till förändring tyder stora 
delar av intervjumaterialet på. En av männen säger exempelvis att hans kommunikation med 
sin partner ska vara en vinn-vinn-situation, vilket innebär att båda ska känna sig respekterade. 
Han vill att partnern ska slippa oroa sig för bråk och elaka kommentarer. Detta tyder också på 
empati för den andra, eftersom mannen vet att tidigare händelser kan ha gjort att partnern oro-
ar sig för hans agerande till följd av vissa händelser. Denna medvetenhet om hur mikrosyste-
met påverkats av historiska händelser finns representerad i det ekologiska perspektivet genom 
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chronosystemet. I det nyss nämnda fallet, skulle det innebära att vad som hänt tidigare i man-
nens och kvinnans relation får till följd att det finns vissa förväntningar dem emellan. 

Om självkänslan 

Gemensamt för de tre männen tycks vara att de haft dålig självkänsla. En man talar om att han 
vill kunna bli respekterad och gå rakryggad. I sammanhanget för intervjun tolkades detta som 
att mannen ville kunna känna stolthet över sig själv inför andra. Han talade bland annat om 
hur han gått från att kontrollera andra genom att inte kontrollera sig själv, till att förstå att den 
enda människa han kan ha kontroll över är sig själv. Till denna mans berättelse kan parallellen 
dras till den vanmakt som det talas om i forskningen som orsak till kvinnovåld. Det skulle i så 
fall kunna tyda på att intervjupersonen haft en rädsla för att släppa taget om den enda makt 
han känt att han haft. Denna rädsla sägs finnas hos många av de män som utövar kvinnovåld 
men gör samtidigt att de tappar respekten för sig själva eftersom de använder våld mot någon 
som de säger att de älskar (Eliasson, 2001, s. 19). I fallet med en av männen i denna studie går 
det att se att mannens tidigare kontrollbeteende resulterade i dålig självkänsla och förlorad 
självrespekt. I Edlesons och Tolmans beskrivning av mikrosystem känns denna kontroll igen 
som mannens begränsning av kvinnans livsutrymme som till exempel nämnda man fö rmått 
genom att får henne att vara orolig när hon talar i telefonen länge.  

Om professionell hjälp 

Männens upplevelser av vad som hjälper eller motverkar förändring i ett professionellt sam-
manhang visar stor samstämmighet med vad som framkommit i tidigare studier. Det som sägs 
motverka förändring är att männen känner sig kontrollerade medan den behandlare som låter 
klienten vara i centrum och själv reflektera över sin situation upplevs som positiv. Männen i 
denna studie talar om att samtalsledarna på IDAP intagit en undersökande position där män-
nen själva fått resonera sig fram till nya insikter. De kan med utgångspunkt i forskningen sä-
gas ha upplevt situationen som positiv för att de känt sig som experter på sitt eget liv. En av 
männen säger att en skuldbeläggande attityd från behandlarna, aldrig skulle fungera för att 
förändra honom. Detta skulle kunna sägas bero på den negativa påverkan som forskning visat 
att kontroll och skuldbeläggande har på förändring (López Vietz et al., 2004, s. 27; Isdal, 
2000, s. 54). 

Humbero Maturanas ( refererad i Schjødt & Egeland, 1994, s.62) förståelse av system kan 
kopplas till förändring av det system som utgörs av mannens relation till sin partner. Hans 
synsätt att system lever sina egna liv och att yttre system kan sätta igång men inte dirigera 
processerna i ett specifikt system tycks ligga i linje med vad männen tycker är verksamt för 
deras förändring. De uttalar att de vill känna att de får hjälp med att hitta nya infallsvinklar till 
exempel genom att behandlarna ställer följdfrågor men att det är männen som själva ansvarar 
för att styra systemet mot en positiv förändring, exempelvis som en av männen som tränar på 
att ha en vinn-vinn dialog med sin partner. Samtalsledarna på IDAP kan inte dirigera vad som 
händer i systemet , men de kan genom att de existerar i systemets kontext sätta igång föränd-
ringar genom att skapa insikt genom kommunikationen de har med männen i programmet. 
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Det faktum att de tre intervjuade männen genomgår behandling tyder vidare på att deras 
system med partnern har fått öppnare gränser och därmed skulle ha lättare att förändra sig, 
eftersom det tar emot utbyte av energi, i detta fallet påverkan från behandlarna.  

En annan användbar förklaringsmodell till varför de tre intervjuade männen upplever att 
behandlingen haft positiv verkan är det som Kelly kallar personliga konstruktioner ( refererad 
i Payne, 2002, s. 219). Männen i denna studie upplever att de förändrat sitt sätt att tänka kring 
kvinnovåldet till följd av samtalen på IDAP. Även om de kanske inte till en början förstod 
varför behandlarna inte var mer aktiva och styrande i gruppsamtalen har de senare övergått till 
att betrakta behandlarnas följdfrågor som meningsfulla eftersom det fått dem att betrakta hur 
de själva tänker och varför. Detta har hjälpt dem att lära sig att tänka på ett annat sätt. Kopplat 
till de personliga konstruktionerna skulle detta innebära, att när männen genom att tvingas 
tänka på hur de resonerar om våldet konstruerar om sina berättelser i medvetandet, förändras 
också deras sätt att agera. Männen berättar till exempel om hur de tack vare samtalen på IDAP 
blivit mer medvetna om hur de själva agerar och vad som händer när de interagerar med sin 
partner. En av dem benämner detta som att polletter trillade ner vilket gjorde att han förstod 
att allt inte bara handlar om hans behov. Med hjälp av de personliga konstruktionerna skulle 
det då bli möjligt för honom att ha mer empati för sin partner och förstå hennes situation. 

Om inre dialog och kommunikation med andra 

Ett element som tycks stå som hinder för förändring i de intervjuade männens liv är att de 
indirekt präglats av samhällets normer om hur män ska agera. Genom två av de intervjuades 
berättelser framkommer att det funnits förväntningar på dem från personer i deras uppväxt-
miljö att inte tala om känslor och att det har bidragit till att de istället för att kommunicera 
sina tankar till sin partner agerat våldsamt. De har då aldrig utvecklat en kommunikativ kom-
petens att förmedla sitt känsloläge och känslor av konflikt. En av orsakerna till att de inte lärt 
sig visa när de är ledsna är att andra människor har sagt att män inte gråter eller är ledsna. 
Dessa uttalanden skulle kunna härledas till de normer som finns i samhället.  

I Edlesons och Tolmans (refererade i Naumberg, 1998, s. 64) ekologiska modell har såda-
na normer sin hemvist i makrosystemet och kan indirekt vara en bidragande orsak till att i alla 
fall två av männen i denna studie upplever att de inte kan visa att de är ledsna eller frustrerade 
och därför agerar ut våldet mot den som står närmast. Om detta stämmer kan alltså männens 
individuella våldsproblematik härledas till makrosystemets strukturella sfär. Men det är också 
makrosystemet som kan sägas sätta upp de normer som gör att de tre männen utsätts för juris-
diska sanktioner när de överträder lagarna genom att använda kvinnovåld. Resultatet från 
denna studie kan också ses med hjälp av ett makro/chrono-systems ramar. Då påverkas män-
nen genom att en feministisk dialog om kvinnovåldet har förts och förs i samhället. Det resul-
terar i hårdare lagstiftning och krav på att män tar sitt ansvar. Genom exosystemet medvetan-
degörs männen om att deras beteende inte accepteras och de fick, mer eller mindre motivera-
de, en behandlingsinsats tilldömd. Successivt har de sedan genom att kommunicera om sin 
situation och känslor ändrat sitt sätt att förklara våldet (Naumberg, 1998, s.64, 67). 

Kommunikationen framstår för dessa män som avgörande för förändring. Genom uttalan-
dena syns det att dialog, lyssnande och eftertänksamhet skapar empati för sin partner. En av 
männen säger till exempel att han inte för ett krig längre utan att han istället har lärt sig lyssna 
till sin partners åsikter även om de skiljer sig från hans egna. Den inre dialog som männen för 
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när de försöker sätta sig in i sin partners situation har stora likheter med den dialog som be-
handlarna använder sig av på IDAP. Det tycks alltså som att männens sätt att lyssna på och 
fundera kring sin partners utgångspunkt kan härledas till ett nytt sätt att tänka om helheten av 
deras situation. Genom de frågor de ställer sig själva blir de uppmärksamma på sin roll i olika 
skeenden. Hydéns (2002, s. 284-286) teori om social kategorisering pekar på att det männen i 
denna studie genomgår är en omformulering av sina språkliga konstruktioner. En av männen 
talar om nödvändigheten av att tala om kvinnovåldet. Att vara öppen med vad han har gjort. 
Han menar att om man mörkar, alltså inte talar om händelserna, går det inte att fö rändra sig. 
Detta stämmer bra in på Hydéns tankar om möjlig förändring. Hon menar att människor ten-
derar att formulera sin berättelse så att den är möjlig att leva med. Vidare att människor måste 
sätta ord på och benämna sina upplevelser för att kunna förändra dom i framtiden. Att sluta att 
mörka och istället ta våga få syn på vad som hänt genom att tala om det som våld, skulle då 
vara ett nödvändigt steg i förändringsprocessen för männen i undersökningen.  

Att männen tycker att ökad reflektion kring sitt agerande och partnerns situation är nöd-
vändig för förändring får stöd av forskning som visar att det som hjälper till i en förändrings-
process är att lära sig fokusera på sig själv och att lära sig fokusera på relationer (Lee et al, 
2003, s. 200-214). Männen i denna undersökning talar till exempel om vikten av att känna 
efter vad som gör dem aggressiva, samt att sätta sig in i hur partnern troligen upplever det när 
de är våldsamma, hotfulla eller kontrollerande. Genomgående i resultatet finns kommunika-
tionen med som en betydelsefull faktor.  

Sammanfattning av analysen 

Resultatet och analysen pekar på att de tre intervjuade männen hittade motivation att ta emot 
hjälp när de upplevde att konsekvenserna av deras handlingar och sätt att leva blev för stora. 
Häktestiden tycks ha varit ett uppvaknande som bidrog till att uppmärksamma männen på att 
de passerat en gräns som placerade dem i ett fack som kvinnovåldsutövare, något de mer eller 
mindre förnekat fram till dess. Insikten kan sägas ha orsakat en krisreaktion hos männen. Det-
ta gjorde att de blev mottagliga för att acceptera hjälp när IDAP fanns som alternativ.  

Vad som gör att männen vill förändras ser till stora delar ut att vara kopplat till deras part-
ner och barn. Det är förståelsen för deras situation och viljan att ha en bra relation till dem 
som tycks vara den centrala motivationsfaktorn för förändring hos dessa män. En annan viktig 
faktor som skapar motivation är att de vill kunna må bättre själva när de kan vara stolta över 
vem de är och hur de agerar. 

I den professionella hjälprelationen sammanfaller de tre männens åsikter om vad som är 
verksamt för förändring med mycket av den forskning som tidigare gjorts. De värdesätter den 
kommunikation som förs i behandlingskontexten och menar att samtalsledarnas sätt att följa 
upp uttalanden med följdfrågor skapar reflektion och insikt som leder till ett förändrat tanke-
sätt och agerande. De menar också att en skuldbeläggande och kontrollerande attityd från be-
handlarna, skulle hindra förändring hos dem eftersom de då känner sig dumma. En av männen 
säger också att kritik skapar motstånd hos honom. 

Den största påverkan på förändring för dessa män tycks vara att de blivit bättre på att kän-
na förståelse för andra människors känslor. Detta får dem att kommunicera på ett ödmjukare 
sätt och att lyssna på sin partner istället för att bara kontrollera och styra samtal. Att lära sig 
att upptäcka negativa handlingsmönster genom att analysera händelser och känslor genom 
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dialog med andra är det som driver deras förändring åt en positiv utveckling. Överensstäm-
mande med detta är att frånvaro av öppen dialog och benämnande av våldsskeenden hindrar 
att förändring sker. Två av männen som tidigare missbrukat alkohol och/eller narkotika säger 
också att hinder för förändring till stor del beror på deras missbruk.  
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Diskussion 
I denna del görs en sammanfattning av vad den genomförda studien har fått för resultat och 
hur resultatet kan ha påverkats. Ytterligare kopplingar görs också till syftet och forskningsfrå-
gorna. Resonemanget kommer att knyta an till den inledande diskussionen som motiverade 
det arbete som resulterat i denna uppsats. Vidare kommer också blicken att åter igen vändas 
mot den tidigare forskning som legat till grund för stora delar av förförståelsen om vad som 
påverkar män som utövar kvinnovåld att hitta motivation att förändras. Utöver detta kommer 
diskussionen att beröra de svårigheter som dykt upp under arbetets gång och orsaker till des-
sa. Som avslutning resoneras kring vilka frågetecken som studien har rest och hur dessa skulle 
kunna få ett svar i vidare studier i ämnet förändring från kvinnovåld. 

Resultatet 

I inledningsavsnittet höjdes frågetecken kring vad män som utövat kvinnovåld själva 
tycker är verksamt för att förändras. Meningen med denna studie var därför att få subjektiva 
åsikter från några som själva utövat kvinnovåld istället för att fråga utsatta kvinnor eller soci-
alarbetare vad dom tror hjälper männen att förändras. Syftet med studien var att därigenom få 
inblick i hur några män ur populationen resonerar om sin förändring och motivation. Vad som 
är positivt respektive negativt för att upphöra att använda kvinnovåld. 

Resultatet av studien har visat sig ge svar på vad de tre intervjuade männen tycker har 
hindrat dem respektive hjälpt dem att hitta motivation och förändras. Till stora delar överens-
stämmer deras utsagor med vad män i tidigare studier har sagt men också vad forskningen 
säger om hinder för förändring och vad som är verksamt för förändring. Intressant är hur 
männen i studien säger sig ha gått från att hitta motivation till behandling till följd av hot om 
fängelse, för att sedan hitta allt fler anledningar till att förändras för sin egen, partnerns och 
barnens skull. Överraskade var dock att de tre männen så öppet berättade om att det var räds-
lan för ett fängelsestraff som först fick dem att acceptera hjälp. Att de var så öppna med detta 
har tolkats som att de tar ansvar för sin förändring och står för hur de tänkt och agerat. Just 
ansvarstagandet sägs också i forskningen spela en central roll för om män som utövar kvinno-
våld ska lyckas ändra sin attityd och konstruktion av skeenden och till följd av det förändras. 
Som ett resultat av detta uppkom en tanke om att de tre intervjuade männen också var ärliga 
med de svårigheter och förändringsutsikter som de talade om. Inom forskningen varnas det 
för att motivation som grundar sig i kriser som delvis beror på sanktioner, kan vara svår att 
bibehålla efter att krisen försvunnit. I de intervjuade männens fall skulle detta innebära att det 
finns en risk för att de återfaller till sitt tidigare sätt att agera när de inte längre står under hot 
om fängelsestraff. Dock tyder många av deras uttalanden på att de vill arbeta för att kunna 
bibehålla en förändring även på sikt. De talar till exempel om vikten av att veta varför de gör 
det de gör, till exempel att respektera sin partner och att underhålla den förändring man upp-
nått. 

Även männens åsikter om hur de vill bli bemötta i ett professionellt hjälpsammanhang hit-
tar stöd i den forskning som gjorts om vilket bemötande som har positiv respektive negativ 
inverkan på målgruppen. Dock är det nog på plats att påminna om att mycket av den forsk-
ning som syftas på, utgår från ett kognitivt arbetssätt där meningen är att höja männens egna 
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medvetenhet om hur deras agerande är kopplat till deras tankesätt. Kanske inte så överraskan-
de konstateras därför att stark kontroll från behandlaren bara leder till ytlig förändring eller 
anpassning eftersom ett alltför styrande bemötande från behandlaren väcker motstånd hos den 
hjälpsökande. Istället sägs det ha positiv effekt att den hjälpsökande själv får reflektera över 
det egna livet och genom att använda begrepp för sina upplevelser och att kommunicera om 
det med behandlaren höja medvetenheten om sina föreställningar och attityder. 

Ytterligare inverkan på de män som blivit intervjuade i denna undersökning har varit deras 
barn och partner. Männen säger att de vill förändras för deras skull och att de genom sitt nya 
sätt att kommunicera har gjort framsteg. Avsaknad av en fungerande kommunikation sägs av 
männen vara starkt sammanknuten med ett våldsamt beteende. De talar om att släppa på kon-
trollen över sin partner genom att låta henne uttrycka en annan åsikt än de själva har och att 
kommunicera hur de känner istället för att samla ilska på hög och sedan bli våldsam. Två av 
männen kopplar kommunikation och förändring till att de slutat missbruka. De menar att de-
ras kvinnovåldshandlingar främst orsakats av att de blivit våldsamma när de missbrukar och 
att de då tappar förståelse för att lyssna på sinpartner och att reflektera över sitt eget sätt att 
kommunicera. En fråga som väcktes då, var om deras förändrade tankesätt nu skulle få dom 
att agera annorlunda även om de återupptog missbruket. Den forskning som förklarar kvinno-
våld utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv skulle kanske säga att det är troligt att ett 
återfall gör att dessa två män skulle falla tillbaka i exakt samma våldsbeteende, medan en 
strukturell- feministisk förklaringsmodell skulle peka männens nya sätt att tänka kring sitt eget 
ansvar och inte hålla fast vid sitt kontrollbeteende.  

Jag tolkar det som att mycket av det dessa tre män berättade om hinder för förändring, 
handlade om en oförmåga att kommunicera på ett öppet sätt med sin partner. När de lärt sig 
att förstå sina egna känslor och hantera konfliktfyllda situationer genom en ödmjuk kommu-
nikation ökar deras chanser att klara av att inte tillgripa hot och våld. Det verkar som att 
kommunikation och den ökade empatiska förmågan hos dessa män hänger nära ihop. Det är 
svårt att avgöra vad som kommer först. Istället tolkas männens berättelser som att dessa två 
faktorer har ett cirkulärt samband där de hela tiden påverkar varandra. Bättre kommunikation 
leder till ökad förståelse och större empati. Större empati å sin sida gör att männen lyssnar 
mer på vad andra människor säger och får ökad kommunikativ kompetens.  

 

Giltighet och generaliserbarhet 

Resultatet av studien stämmer bra överens med tidigare forskning och kan därför sägas ha 
viss generaliserbarhet tillsammans med en sådan jämförelse. Övervägningar har också gjorts 
hur förförståelsen som bildades genom att studera tidigare forskning kan ha påverkat de svar 
som erhölls och hur resultatet tolkades.  

Eftersom studien består av förhållandevis få respondenter, kan den endast göra anspråk på 
att inneha en intern validitet. Detta innebär att det går att generalisera inom den studie som 
gjorts men inte till alla män som utövat våld i nära relation till en kvinna, även om det i detta 
avsnitt dras paralleller till tidigare forskningsresultat 

Det finns en medvetenhet om risken att dom tre män som slutligen intervjuade kanske inte 
är representativa för målgruppen eftersom de har så stark motivation att förändras. Anled-
ningen till att de ställde upp på intervjuerna var enligt dem själva att de skulle tala om vad 
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som främjar respektive hindrar förändring och inte fokusera på själva våldshandlingarna. Jag 
har funderat på vad det var som gjorde att just dessa tre män var så positiva till syftet med 
studien. Vad skiljer dom från de män på den första verksamheten som inte ville bli intervjua-
de trots att de fått samma informationsbrev? Det bör också hållas i minnet att männen i denna 
undersökning faktiskt ingått behandling under indirekt hot om sanktion i form av fängelse. 
Även om resultatet visar att de bara inledningsvis tyckte att hot om fängelse var den största 
orsaken till att ingå behandling, för att senare hitta motivation till behandling av andra orsa-
ker, kan det inte bortses från att männen inte deltar i IDAP-programmet  på helt frivillig basis. 

En faktor som kan ha inverkat på intervjupersonernas utsagor är det faktum att de i förväg 
informerades både skriftligt och muntligt om syftet med studien. Överväganden har gjorts hur 
deras berättelser kan ha påverkats av detta tillvägagångssätt men slutsatsen har blivit att ris-
ken för tillrättalagda, inövade svar inte väger upp mot de fördelar som kommer ur att inter-
vjupersonerna genom den förberedande informationen de fick känt sig trygga med intervjua-
ren och vad uppsatsen ska användas till.  

Nackdelar med att kontakten med intervjuaren knöts med hjälp av männens behandlings-
ledare på Frivården kan också vara att det är behandlingspersonalens omdöme om vilka som 
är motiverade som avgjort vilka som tillfrågades om att delta i undersökningen. De intervjua-
de männens berättelser riskerade också att färgas av vad de trodde att intervjuaren ville höra 
och vad de tyckte var passande att säga eftersom intervjuerna genomfördes i Frivårdens loka-
ler. Intervjupersonerna deltar i IDAP som en kriminalvårdspåföljd  och detta kan eventuellt ha 
gjort att de vill visa sig mer motiverade än vad de är  för att framstå i god dager inför persona-
len på Frivården. Detta är  också i allra högsta grad en etisk fråga eftersom det, trots att män-
nen blivit informerade om att deltagandet i studien bygger på frivillighet, kanske  ändå känt 
ett indirekt tvång att delta genom att behandlingsprogrammet inte är frivilligt. Risken finns att 
intervjupersonerna trott att det skulle påverka deras relation till behandlarna negativt om de 
tackat nej till att bli intervjuade, när de blivit utvalda till undersökningen just på grund av att 
behandlarna ansett att de är motiverade och har förändrats. Bedömningen gjordes dock, att 
den etablerade relation de har till behandlarna på Frivården förhoppningsvis gjorde att de vå-
gade vara ärliga och deltog utan att känna tvång. Ur validitetssynpunkt kan i sammanhang 
sägas att resultatet ändå visar att männen till viss del var öppna med att hot om fängelse från 
början var den största anledningen att delta i IDAP, men att de ingående berättar hur motiva-
tionen successivt hittat andra orsaker. Detta skulle i alla fall till viss del kunna tyda på att de-
ras svar var ärliga och att de inte tyckt att deras frivårdspåföljd var något som gjorde att de 
inte kunde tala öppet om sina erfarenheter 

Eftersom denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer, måste även hänsyn tas till inter-
vjuarens sätt att ställa frågor då detta kan påverka svaren. Därför spelar intervjuarens erfaren-
het av att intervjua roll för resultatet. I just denna undersökning kan det exempelvis fått till 
följd att den tredje intervjun genomfördes på ett mer syftesenligt sätt än den första. Dock har 
medvetenheten om detta dilemma funnits redan innan intervjuerna och därför fanns det en 
strävan att följa intervjuguiden på ett likartat sätt vid alla tre tillfällen. Kvale (1997, s. 214) 
talar om vikten av att fortlöpande kontrollera vad som sägs under intervjun. Detta har i denna 
studie gjorts genom att ställa frågor så som ”Hur menar du då? ”Vad betyder det för dig?” 
Vad är relationen mellan motivation och handling för dig?” Eftersom uppsatsen baserar sig på 
så få respondenter kan eventuella tolkningsfel också ha fått förhållandevis stor betydelse för 
resultatet än vid mer omfattande undersökningar.  
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Metodsvårigheter 

Att genomföra en kvalitativ studie med målgruppen visade sig vara förknippat med olika 
hinder. Det var svårt att få kontakt med villiga och lämpliga intervjupersoner via flera av de 
verksamheter som kontaktades. Orsaker till detta var att de inte hade kontakt med män som 
befann sig i ett skede där de visat motivation och förändring, att de inte hade resurser i form 
av tid att hjälpa till med en förfrågan till männen och att vara kontaktlänken. En annan orsak 
var att de inte ville förmedla kontakt med män i deras verksamhet eftersom de tyckte att det 
var så lite tid att etablera en god kontakt mellan mig och männen innan intervjuerna. Ytterli-
gare orsaker till att inte kunna tillfråga män i verksamheterna sades av personalen ha en etisk 
grund och därför fanns en vilja att inte vara den förmedlande länken som etablerade kontakt 
mellan mig och männen.  

Det mest problematiska blev därför att mycket tid försvann i letandet efter intervjuperso-
ner. Eftersom den verksamhet som jag inledningsvis etablerat kontakt med och som efterfrå-
gat studien inte hade män som stämde in på urvalskriterierna och som samtidigt kunde tänka 
sig att delta i undersökningen, blev det ont om tid att börja om via någon annan verksamhet 
när flera veckor gått åt till att invänta svar från den första verksamheten.  

Även om det visat sig svårt att hålla resultatkapitlet helt fritt från tolkningar, eftersom det 
ju redan på ett sätt gjorts en sorts analys vid avgörandet av vilka citat som bäst belyser varje 
tema och även valts ut vilket material som presenteras i uppsatsen, har jag ändå strävat efter 
att hålla resultatkapitlet så fritt från tolkningar som möjligt. När det gäller den teori och be-
greppsanknutna analysen gjordes den under kapitlet Analys. 

Etiken 

Förhoppningen är att de tre män som genom intervjuerna och resultatet i denna uppsats 
delat med sig av sina erfarenheter till omvärlden tycker att det som presenteras stämmer öve r-
ens med vad de försökt förmedla till intervjuaren. Medvetenheten finns dock, om att det finns 
en risk att delar av deras historia genom transkriberingen från tal till skriftspråk genomgått en 
analys som kan ha förändrat innebörden. Strävan har emellertid varit att i så liten utsträckning 
som möjligt avvika från hur männen själva berättade och hålla mig till den innebörd som jag 
tolkade att de menade med sina berättelser. Att citaten därför inte innehåller upprepningar 
med mera, ska ses som ett högst medvetet val men där strävan har varit att få det talade språ-
ket till ett skriftspråk som betyder samma sak. 

Förslag till framtida forskning 

Förhoppningen är att intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter så som de beskri-
vits här kan bidra med en liten del i den kunskap inom forskningsfältet om hur män som ut-
övar kvinnovåld kan förändras och att resultatet också kan förbättra chansen för fler i gruppen 
män som utövar kvinnovåld att hitta motivation att förändras. Eftersom mer studier efterfrå-
gas inom detta område av socialt arbete finns också en förväntan att mer omfattande kvalitati-
va och kvantitativa studier kan genomföras. Svårigheten att etablera kontakt med intervjuper-
soner bör inte ha gjort det mindre värt att försöka genomföra kvalitativa studier med fler in-
tervjupersoner i framtiden Jag tror, precis som etablerade forskare sagt, att det behövs mer 
undersökningar av de fall som har varit framgångsrika. Att genomföra denna undersökning 
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har väckt mycket tankar om att denna målgrupp är värd att satsa behandling på. Kanske skulle 
det hjälpa om verksamheter som riktar sig till målgruppen fick mer publicitet så att de når fler 
män och professionella som i sina yrken då och då stöter på kvinnovåld.  

 



 40 

Referenser 
Brottsförebyggande rådet. Misshandel mot kvinnor ( 2006-04-27). www.bra.se.  Accessdatum 
2006-05-20. 
 
Dobash, R P., & Dobash, R E. (2004). Assessing the Impact of Court Mandated Programmes 
on Subsequent Violence and Controlling Behavior. I M. Eliasson (Ed.), Undoing Harm- In-
ternational perspectives on interventions för men who use violence against women (s. 61-88). 
Uppsala: Gotab 
 
Dobash, E R., Dobash, R P., Cavanagh, K., &Lewis, R. (2000). Changing violent men. CA: 
Sage. 
 
Edleson, J L., & Eisikovits, Z C. (Ed.). (1996). Future interventions with battered women and 
their families. CA: Sage. 
 
Eliasson, M. (1997). Mäns våld mot kvinnor. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Eliasson, M. (Ed.). (2004). Undoing Harm – Interpersonal perspectives on interventions for 
men who use violence against women. Uppsala: Gotab 
 
Eliasson, P E. (2001). Men, women and violence- understanding and changing violent behav-
ior. Stockholm: Carlsson.  
 
Forskningsstiftelsen Humlan. (Red.). (1998). Djupare vändpunkter och insikter. Stockholm: 
Miiros, S., & Nylander, L. 
 
Hearn, J. (2004). Education as Intervention against Men´s Violence to Known Women: Re-
search, Policy an Practice Perspective. I M. Eliasson (Ed.), Undoing Harm-International per-
spectives on interventions för men who use violence against women (s.15-36). Uppsala: Gotab  
 
Hydén, M. (2002). Har sociala problem ett kön?. I Meeuwisse, A., & Swärd, H. (Red.). Per-
spektiv på sociala problem (s. 274-291). Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Hydén, M. (1995). Kvinnomisshandel inom äktenskapet- mellan det omöjliga och det möjliga. 
Stockholm: Liber. 
 
Isdal, P. (2000). Meningen med våld. Stockholm: Gothia. 
 
Kavemann, B., Beckman, S., & Rabe, H (2004). An Overwiew of Work with Perpetrators of 
Domestic Violence in Germany. I M. Eliasson (Ed.), Undoing Harm- International perspec-
tives on interventions för men who use violence against women (s. 111-133). Uppsala: Gotab. 
 
Kriminalvården. IDAP. www.kvv.se. Accessdatum 2006-05-05. 



 41 

 
Kriminalvården. IDAP – Integrated Domestic Abuse Programme -  ett nytt behandlingspro-
gram för män som misshandlar kvinnor. www.kvv.se.  Accessedatum 2006-05-10.  
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lennéer- Axelson, B. (1996). Männens röster- i kris och förändring. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
 
Lee, M Y., Sebold, J., & Uken, A. (2003). Solution- Focused Treatment of Domestic Violence 
Offenders. NY: Oxford University Press. 
 
López Vietz, V., Walker, D D., & Miller, W R (2004). What Is Motivation To Change? A 
Scientific Analysis. I M. McMurran (Ed.), Motivating Offenders to Change (s.15-30). Chich-
ester: Wiley. 
 
Mann, R E., Ginsburg, J I D., &Weeks, J R (2004). Motivational Interviewing With Offend-
ers. I M, McMurran (Ed), Motivating Offenders to Change ( s. 87-102). Chichester: Wiley.  
 
McGuire, J (2004). Motivation For What? Effective Programmes For Motivated Offenders. I 
M, McMurran (Ed), Motivating Offenders to Change ( s. 87-102). Chichester: Wiley. 
 
Miller, W R., & Rollnick, S. (1991). Motivational Interviewing- Preparing People to Change 
Addictive Behavior. NY: Guilford Publications. 
 
Naumberg, L. (1998). Över gränsen- Om männen och kvinnomisshandeln. Stockholm: Ut-
bildningsförlaget Brevskolan. 
 
Nilsson, L. (2004) Misshandel mot barn och kvinnor. I Brottsutvecklingen i Sverige 2001-
2003 [online]. www.bra.se. Accessdatum 2006-05-06. 
 
Payne, M. (2002). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 

Schjødt. B., Egeland T A. (1994). Från systemteori till familjeterapi. Lund: Studentlittera-
tur. 
 
Scott, K L., & Wolfe, D A. (2000). Change Among Batterers- Examining Men´s Success Sto-
ries. Journal of Interpersonal Violence, 15, (8), 827-841. 



 42 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide                                       

Personlig data: 

Skulle du kunna berätta om vem du är? 

ålder.,civilstånd..barn, arbete 

Om IDAP: 

 Kan du berätta om hur och när du kom i kontakt med IDAP-programmet? 

(Beslut, Intentioner, Förväntningar/förhoppningar) 

Hur ville du bli bemött vid det första tillfället du deltog i programmet? 

Hur vill du bli bemött av personalen på IDAP nu? 

Berätta om hur kontakten med programmet har varit. 

Vad har varit bra  

Vad kunde ha gjorts bättre 

(Råd, Praktiskt stöd, empati/medkänsla, konfrontation) 

 

Om motivation 

Vad betyder ordet motivation för dig? 

Hur hittar du motivation att förändras? 

Arbete 

Privata relationer 

Professionella samtalsrelationer 

Vänner 

Partner 
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Barn 

Krissituation 

Tvång (hot om sanktion) 

Berätta om någon händelse som minskat din motivation? 

Hur gjorde du för att hitta motivation igen? 

Vad gör personer som är betydelsefulla för dig som inverkar på din motivation? 

Hur påverkar din motivation hur du agerar? 

Om du skulle hjälpa någon annan att hitta motivation att förändra ett hotfullt el-
ler våldsamt beteende, hur skulle du göra då? 

 

Om förändring och att förändras 

Kan du berätta om det som har varit svårast när det gäller att förändra ditt sätt att 
vara /tänka? 

Om din partner (el. någon annan i nära relation) skulle beskriva  hur dom märker 
att du har förändrats. Vad tror du dom skulle säga då? 

Hur kommer det sig att de skulle beskriva dig just så? 

Kan du beskriva några känslor som du tycker påverkade dig när du bestämde dig 
för att söka hjälp? 

(ilska, rädsla, maktlöshet, kontrollförlust, sorg) 

Har dessa känslor förändrats? 

Hur hanterar du dessa känslor nu? 

Hur kommer det sig? 

På vilket sätt har din självkänsla påverkats av den förändring du gjort? 

Vad är viktigt för att du ska arbeta på förändringen i fortsättningen? 

(jag själv, partner personal på mansjouren, arbetskamrater, arbete) 

Vad har du vunnit på den förändring du gjort? 
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Bilaga 2 
 

Information om intervju                                                Stockholm  2006-04-12 

 

Hej. 

Först av allt vill jag tacka dig för att du visat intresse att vara med i min undersökning. 

 

Mitt namn är Marie Andreas. Jag studerar sista terminen till Socionom med inriktning mot 
socialpedagogik på socialhögskolan i Stockholm. Jag ska nu påbörja min C-uppsats som är 
min examensuppgift för socionomutbildningen. Jag är därför intresserad av att undersöka frå-
gor som rör männens sätt att se på våld i nära relationer.  

 

I min undersökning vill jag ta reda på hur  män som har kontakt med Frivården har klarat av 
att sluta använda våld och hot beteenden i relation till  sin kvinnliga partner. Mitt syfte är att 
undersöka vad som fungerar och inte fungerar när man försöker att förändras. Som blivande 
socialarbetare tror jag att det är viktigt att lära sig mer om hur män ser på relationsproblem 
och hur man som man kan hitta sätt att förändra sig som gör att relationen blir bättre för sig 
och sin partner. 

 

Vad ska vi prata om? 

De områden jag vill prata om har alla att göra med ”att förändras”. Jag kommer att ställa frå-
gor om motivation, hur man bestämmer sig för att förändra sig, vad det är som gör att man 
bestämmer sig och vad som hjälper och inte hjälper när man vill sluta med olika våldsbeteen-
den. Eftersom det kan vara svårt prata om dessa personliga frågor utan att ha fått tid att tänka 
efter, ber jag dig att innan intervjun ta dig tid att fundera över hur just din upplevelse har varit. 
Jag vill poängtera att eftersom det är de personliga upplevelserna och tankarna jag vill att vi 
pratar om, är ingenting rätt eller fel, utan det är det du beskriver som  viktigt för just dig, din 
berättelse, som är det centrala i denna undersökning. 

 

Hur kommer det att gå till då? 

Intervjun kommer att ta ungefär en timme och spelas in på bandspelare. Detta beror på att jag 
måste kunna lyssna på den när jag när jag sedan ska skriva min uppsats. Vi kan träffas på ett 
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ställe som känns bra för dig men ett krav är att det är inomhus och ostört eftersom det kan 
vara svårt att spela in annars. Du kan när som helst avbryta intervjun om det inte känns bra för 
dig.  

 

Naturligtvis kommer jag att behandla och förvara alla personliga uppgifter konfidentiellt. För 
att du ska känna dig säker på att vara anonym, kommer jag att förstöra de inspelade intervju-
erna när mitt skrivna arbete är färdigt och godkänt. Dina uppgifter kommer att vara avidentifi-
erade i den färdiga uppsatsen. 

 

För att bestämma tid och plats kommer antingen jag att kontakta dig på det telefonnummer du 
lämnat till din kontakt på Frivården eller så går det bra att ringa mig på det nummer som din 
kontaktman har. Vid detta telefonsamtal får du gärna komma med frågor om det är något du 
funderar över eller som är oklart. 

 

Med vänlig hälsning/ Marie Andreas 


